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BEM-VINDO AO CURSO! 

Curso De Aperfeiçoamento Em Educação 

Especial: Autismo (TEA) 
 

DICAS IMPORTANTES PARA O BOM APROVEITAMENTO 

 

• O objetivo principal é aprender o conteúdo, e não apenas 

terminar o curso. 

• Leia todo o conteúdo com atenção redobrada, não tenha pressa. 

• Explore as ilustrações explicativas, pois elas são fundamentais 

para exemplificar e melhorar o entendimento sobre o conteúdo. 

• Quanto mais aprofundar seus conhecimentos mais se 

diferenciará dos demais alunos dos cursos. 

• O aproveitamento que cada aluno tem é o que faz a diferença 

entre os “alunos certificados” e os “alunos capacitados”. 

• A aprendizagem não se faz apenas no momento em que está 

realizando o curso, mas também durante o dia-a-dia. Ficar atento às coisas que 

estão à sua volta permite encontrar elementos para reforçar aquilo que foi 

aprendido. 

• Aplique o que está aprendendo. O aprendizado só tem sentido 

quando é efetivamente colocado em prática. 
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MÓDULO I – COMPREENDENDO O TRANSTORNO ESPECTRO 

AUTISTA 

1. O QUE É O AUTISMO? 

 

O Autismo, também conhecido como Transtornos do Espectro Autista 

(TEA), são transtornos que causam problemas no desenvolvimento da 

linguagem, nos processos de comunicação, na interação e comportamento 

social da criança.  Atualmente, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo 

todo possuem algum tipo de autismo, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS). Com relação ao Brasil, esse número passa para 2 milhões. Uma 

pesquisa atual realizada neste ano do Centro de Controle e Prevenção de 

Doenças (CDC) diz que o autismo atinge ambos os sexos e todas as etnias, 

porém o número de ocorrências é maior entre o sexo masculino (cerca de 4,5 

vezes).1 

Esse transtorno não possui cura e suas causas ainda são incertas, porém 

ele pode ser trabalhado, reabilitado, modificado e tratado para que, assim, o 

paciente possa se adequar ao convívio social e às atividades acadêmicas o 

melhor possível. Quanto antes o Autismo for diagnosticado melhor, pois o 

transtorno não atinge apenas a saúde do indivíduo, mas também de seus 

cuidadores, que, em muitos casos, acabam se sentindo incapazes de encararem 

a situação.2 

Nomenclaturas para o Autismo 

                                            
1 Disponível em: https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-autismo-sintomas-tipos-infantil-leve-e-

mais/#o-que-e-autismo 
2 Idem 
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Com o passar dos anos, o Autismo recebeu diversos nomes para ser 

representado. Entre eles estão: 

 

• Transtorno do Espectro Autista; 

• Condição do Espectro do Autismo; 

• Autismo Clássico; 

• Autismo Kanner; 

• Transtorno Invasivo do Desenvolvimento; 

• Autismo de Alto Funcionamento; 

• Síndrome de Asperger; 

• Demanda Patológica Avoidance.3 

Atualmente, por conta das mudanças recentes e dos principais manuais 

de diagnóstico, o termo que abrange todos os outros e que será o mais 

comumente na hora do diagnóstico é o primeiro da lista, isto é, Transtorno do 

Espectro Autista. 

 

2. TIPOS E NÍVEIS DE GRAVIDADE DO AUTISMO 

 

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), 

são existentes 3 tipos de Autismo:4 

 

• Síndrome de Asperger; 

• Transtorno Invasivo do Desenvolvimento; 

• Transtorno Autista. 

                                            
3 Disponível em: https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-autismo-sintomas-tipos-infantil-leve-e-

mais/#o-que-e-autismo 
4 Idem 
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Outros 2 tipos também são anexados a esses, só que dessa vez pelo 

Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais: 

 

• Síndrome de Rett; 

• Transtorno Desintegrativo da Infância. 

 

a. SÍNDROME DE ASPERGER 

 

A Síndrome de Asperger é a forma mais leve do espectro autista. As 

crianças que a possuem normalmente se tornam extremamente obsessivos por 

um único objeto e também se interessam demais pelo seu assunto preferido, 

podendo discuti-lo por horas a fio, sem parar. 

A síndrome afeta três vezes mais os meninos e, quem a desenvolve, 

normalmente possui inteligência acima da média. Por conta disso, alguns 

médicos a chamam de “Autismo de Alto Funcionamento”. Em contrapartida, 

quando esses pacientes atingem a fase adulta, o risco de depressão e/ou 

ansiedade se desenvolverem é muito alta.5 

 

b. TRANSTORNO INVASIVO DO DESENVOLVIMENTO 

 

Crianças que possuam um tipo de autismo um pouco mais grave do que 

a Síndrome de Asperger e um pouco mais leve do que o Transtorno Autista são 

diagnosticadas com Transtorno Invasivo do Desenvolvimento. 

Pelo fato dos sintomas desse tipo de transtorno variarem bastante, pode-

se dizer que os mais comuns são: 

• Interação social prejudicada; 

                                            
5 Disponível em: https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-autismo-sintomas-tipos-infantil-leve-e-

mais/#o-que-e-autismo 
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• Competência linguística razoável superior ao Transtorno Autista, 

mas inferior a Síndrome de Asperger; 

• Menos comportamentos repetitivos.6 

 

c. TRANSTORNO AUTISTA 

 

Todas as crianças que possuam sintomas mais rígidos do que os citados 

anteriormente possuem o transtorno autista. O funcionamento da capacidade 

social, cognitiva e linguística é bastante afetado, além de possuírem 

comportamentos repetitivos.7 

 

d. SÍNDROME DE RETT 

 

Por mais que as crianças com esse problema possuam comportamentos 

muito parecidos com os autistas, a Síndrome de Rett não está relacionada ao 

espectro autista. Especialistas dizem que a mutação presente na síndrome 

acontece de forma aleatória ao invés de ser herdada e ela afeta, em sua maioria, 

crianças do sexo feminino. A síndrome é caracterizada por alguns itens e 

aparecem entre o 6º e o 18º mês da criança: 

 

• Para de responder socialmente; 

• Torce demais as mãos, o que se torna um hábito; 

• Perde competências linguísticas; 

• O crescimento da cabeça diminui significativamente e, por 2 anos, 

é muito abaixo do normal.8 

                                            
6 Disponível em: https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-autismo-sintomas-tipos-infantil-leve-e-

mais/#o-que-e-autismo 
7 idem 
8 idem 
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e. TRANSTORNO DESINTEGRATIVO DA INFÂNCIA 

Esse tipo de autismo é o mais grave de todos os presentes no Espectro 

Autista, porém também é o menos comum cerca de 2 crianças de 100 mil são 

diagnosticadas com Transtorno Desintegrativo da Infância. 

 

Quanto aos sintomas, pode-se dizer que depois de um período de 

desenvolvimento normal, geralmente entre 2 e 4 anos de idade, a criança com 

esse tipo de transtorno perde de maneira muito brusca as habilidades sociais, 

linguísticas e intelectuais. Além disso, essas funções perdidas não são mais 

recuperadas. 

Além desses tipos apresentados, o Transtorno do Espectro Autista 

também é dividido em graus e você pode verificar quais são cada um deles no 

seguinte quadro: 

 

Nível de Gravidade Comunicação Social Comportamentos 

Repetitivos e Restritos 

Nível 1 (Leve) Crianças desse nível 

costumam ter 

dificuldade para 

iniciarem uma interação 

social com outras 

pessoas. Além disso, 

também podem 

apresentar pouco 

interesse por essas 

interações sociais. 

A inflexibilidade do 

comportamento 

interfere diretamente no 

funcionamento de um 

ou mais contexto. As 

crianças também tem 

dificuldade significativa 

em trocar de atividade e 

problemas de 

organização e 

planejamento são 
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obstáculos à sua 

independência. 

Nível 2 (Médio) Nesse nível, as crianças 

apresentam um grave 

déficit nas suas 

habilidades sociais, 

sejam elas verbais ou 

não. Além disso, 

também possuem 

prejuízos sociais mesmo 

quando recebem apoio e 

limitações para iniciar 

algum tipo de interação. 

Caracterizado pela 

inflexibilidade do 

comportamento, a 

criança também tem 

dificuldade em lidar 

com mudanças, além de 

apresentarem 

comportamentos 

restritos/repetitivos 

frequentemente. 

Nível 3 (Grave) Crianças com Autismo 

de nível 3 tem déficits 

graves na comunicação 

verbal e não verbal. 

Também tem 

dificuldade em iniciar 

uma interação social ou 

se abrir a alguma que 

parta de outras pessoas. 

Quanto aos 

comportamentos, as 

crianças em nível 3 

possuem os mesmos 

apresentados pelas 

crianças em nível 2 

9 

 

3. CAUSAS 

 

Até hoje, as causas do Autismo são inconclusivas e, desde os meados 

dos anos 1940, a medicina tenta desvendá-las. Devido a algumas pesquisas e 

                                            
9 Disponível em: https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-autismo-sintomas-tipos-infantil-leve-e-

mais/#o-que-e-autismo 
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estudos voltados ao assunto – que se fazem presente desde os anos 1970/1980 

–, acredita-se que o transtorno possui ligações com alterações genéticas. 

Hoje, com a evolução gradativa da genética e dos avanços 

neurocientíficos e neuropsicológicos, os resultados de diversas investigações 

sobre o Autismo relatam que o transtorno possui associações com mutações 

genéticas, síndromes, doenças metabólicas, epilepsias e demais transtornos de 

desenvolvimento.10 

 

4. FATORES DE RISCO 

 

Por mais que as causas do Autismo não sejam conhecidas, os cientistas 

sugerem que alguns fatores desempenham papéis importantes no 

desenvolvimento do transtorno. Eles são: 

 

• Gênero: Crianças do sexo masculino são mais propensos a terem 

Autismo. Estima-se que para cada 8 meninos autistas, 1 menina 

também é. 

• Genética: Cerca de 20% das crianças que possuem Autismo 

também possuem outras condições genéticas, como Síndrome de 

Down, Síndrome do X frágil, esclerose tuberosa, entre outras. 

• Pais mais velhos: A ciência diz que, quanto mais velho alguém ter 

um filho, mais riscos as crianças tem de desenvolver algum tipo 

de problema. E com o Autismo não é diferente. 

• Parentes autistas: Caso a família já possua histórico de Autismo, 

as chances de alguém também possuir são maiores.11 

 

                                            
10 Disponível em: https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-autismo-sintomas-tipos-infantil-leve-e-

mais/#o-que-e-autismo 
11 idem 
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5. MECANISMO DE ACONTECIMENTO 

 

Todos os sintomas do transtorno decorrem de algumas mudanças que o 

cérebro sofre, porém ainda não é conhecido a forma exata de como o Autismo 

acontece. O seu mecanismo pode ser dividido em duas grandes áreas: 

A patofisiologia das estruturas cerebrais e os processos associados com 

o autismo; 

A neuropsicologia dos comportamentos cerebrais. 

Veja a seguir  o que caracteriza cada uma dessas áreas.12 

 

Patofisiologia 

Diferente de outros transtornos que afetam o cérebro, como o Mal de 

Parkinson, o Autismo não possui um mecanismo claro, seja ele a nível 

molecular, celular ou de sistema. Por isso, estudiosos ainda não sabem bem se 

o Autismo é caracterizado por diversas desordens ocasionadas por mutações 

nas moléculas ou se ele é um conjunto de doenças que possui diversos 

mecanismos. 

Alguns estudos apontam que o mecanismo do transtorno possui alteração 

no desenvolvimento do cérebro logo após a sua concepção, o que acaba fazendo 

com que esse órgão de crianças autistas cresça mais rapidamente do que o 

normal. Esse crescimento excessivo pode estar ligado a algumas dessas 

hipóteses: 

 

• Excesso de neurônios que causam conexões em demasia em locais 

importantes do cérebro; 

• Migração neuronal perturbado durante a gestação; 

• Redes desequilibradas excitatórias-inibitórias; 

                                            
12 Disponível em: https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-autismo-sintomas-tipos-infantil-leve-e-

mais/#o-que-e-autismo 
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• Formação anormal de sinapses e espinhas dendríticas.13 

Com relação ao sistema imunológico, pensa-se que ele desempenha um 

papel super importante no autismo. Foram encontradas em algumas crianças 

que possuem o transtorno inflamações no sistema imunológico periférico e 

central. Essa interação entre os sistemas imunológico e nervoso se dá ainda no 

estágio embrionário da criança e acredita-se que isso acontece devido ao uso de 

substâncias tóxicas ou infecções por parte da mãe. Já quanto aos 

neurotransmissores, ainda não se compreende muito bem. Supõe-se que a 

serotonina, produzida por essas substâncias químicas, possui diferenças 

genéticas em seu transporte, o que acaba gerando a síndrome do X frágil, causa 

mais comum do Autismo.14 

 

Neuropsicologia 

Dentro desse grupo, têm-se duas grandes categorias de teorias cognitivas 

que relacionam o cérebro com o comportamento autista, sendo a primeira delas 

voltada ao déficit da socialização e a outra às transformações não-sociais.15 

 

Primeira categoria 

A teoria de sistematização da empatia Simon Baron-Cohen diz que as 

pessoas autistas podem desenvolver regras internas de funcionamento para 

manipular acontecimentos que acontecem consigo, porém são incapazes de 

desenvolver a empatia. Estudos apontam que essa capacidade de ser empático 

com outras pessoas acontece quando é necessária a compreensão de emoções 

sociais mais complexas.16 

 

                                            
13 idem 
14 Disponível em: https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-autismo-sintomas-tipos-infantil-leve-e-

mais/#o-que-e-autismo 
15 Idem 
16 idem 
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Segunda categoria 

Essa categoria estuda as funções dos trabalhos da memória, 

planejamento e inibição. Estudiosos afirmam que o não funcionamento correto 

dessas funções interferem diretamente nas ações sociais e cognitivas das 

pessoas. Eles também dizem que há um progresso nessas funções a partir do 

final da infância para a adolescência, porém não atingem o nível dos adultos 

que não possuem o problema.17 

 

6. QUAIS OS SINTOMAS DO AUTISMO? 

 

O Espectro Autista é caracterizado pela dificuldade da pessoa em se 

comunicar e também em interagir socialmente. Além disso, a pessoa que sofre 

do transtorno tem a tendência de praticar alguns comportamentos 

repetidamente. 

Confira abaixo como cada sintoma interfere na vida do paciente.18 

Mudanças sociais 

 

Geralmente, crianças entre 2 e 3 meses já observam os rostos próximos, 

voltam-se para vozes e sorriem. Na questão do autismo, essas ações não 

acontecem e, quando tem por volta de 8 a 10 meses, essas crianças começam a 

apresentar alguns sintomas como falta de resposta quando chamadas e também 

do interesse para com as pessoas ao seu redor. 

Além disso, muitas crianças autistas possuem dificuldade em participar 

de brincadeiras que envolvam um grupo, preferindo brincarem sozinhas. 

                                            
17 Disponível em: https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-autismo-sintomas-tipos-infantil-leve-e-

mais/#o-que-e-autismo 
18 idem 
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Também podem ter dificuldade em interpretar gestos e expressões faciais do 

outro, o que faz com que o mundo seja um lugar desconcertante para eles.19 

 

Dificuldades de comunicação 

 

Em um desenvolvimento normal de uma criança, a aprendizagem das 

línguas – tanto verbais quanto através de gestos – se dá desde muito cedo. Um 

dos primeiros meios de comunicação de um bebê é a fala balbuciada e até o seu 

primeiro ano, ele já afirma uma ou duas palavras. 

Em contrapartida, algumas crianças com Autismo tendem a não 

balbuciar, falar e também não aprendem a se comunicar com gestos. Outras, 

por sua vez, possuem atrasos de linguagem e começam a falar apenas alguns 

anos depois do que seria o normal. Quando a linguagem começa a se 

desenvolver, a criança autista pode utilizar a sua voz de forma inusitada, ter 

dificuldade em combinar palavras em frases que possuam sentido ou, ainda, 

repetir a mesma frase várias vezes.20 

 

 

Comportamentos repetitivos 

 

Comportamentos repetitivos incomuns ou tendência a se envolver em 

apenas algumas atividades são outros sintomas característicos do Autismo. 

Dentre os comportamentos, encontram-se ações como mãos batendo, balançar 

de corpo, reorganização de objetos e repetição de sons e palavras. 

Já quanto a característica das atividades restritas, ela pode ser 

identificada, por exemplo, quando uma criança faz uma fila de brinquedos de 

                                            
19 idem 
20 Disponível em: https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-autismo-sintomas-tipos-infantil-leve-e-

mais/#o-que-e-autismo 
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uma maneira muito específica ao invés de brincar com eles. Quando a atividade 

sai da rota que a criança previamente estipulou, normalmente ela se estressa.21 

Esses interesses extremos podem transformar-se em obsessões, gerando 

adultos que desenvolvem um interesse muito grande em números, símbolos, 

datas ou temas da ciência. 

 

Sintomas devido a outras condições médicas 

 

Além dos sintomas já descritos, alguns outros podem se manifestar 

também, devido a associação que o Autismo tem com outras condições. São 

eles: 

 

• Doenças genéticas; 

• Doenças gastrointestinais; 

• Distúrbios convulsivos; 

• Disfunção do sono; 

• Problemas de processamento sensorial; 

• Pica – tendência em comer coisas que não sejam comida.22 

 

7. DIAGNÓSTICO 

 

Não há nenhum exame específico para que o diagnóstico seja realizado. 

Como o Autismo é um transtorno que afeta a linguagem e a interação social, a 

criança que o possui precisa ser analisada por um grupo de pessoas e 

profissionais que convivem com ela – incluindo pediatras, psicólogos, 

professores e os pais. 

                                            
21 idem 
22 Disponível em: https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-autismo-sintomas-tipos-infantil-leve-e-

mais/#o-que-e-autismo 



 

 

   18 

 

De acordo com a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-5), de 2013, os critérios para que um caso de 

Autismo seja identificado são: 

 

Inabilidade persistente na comunicação e interação social que se 

manifesta através de 3 características: 

• Déficit na reciprocidade sócio-emocional; 

• Déficit no comportamento não-verbal para a interação social; 

• Déficit no processo de desenvolver e manter um relacionamento. 

Padrões restritos e repetitivos no comportamento e que são manifestados 

por, pelo menos, 2 destes itens: 

• Fala, movimentos motores ou uso de objetos de maneira 

repetitiva; 

• Adesão excessiva a rotinas, rituais verbais ou não-verbais ou 

excessiva relutância à mudanças; 

• Interesses fixos e altamente restritos que acabam sendo anormais 

para quem vê de fora; 

• Hiper ou hipo-reatividade à percepção sensorial de estímulos ou 

interesse excessivo para estímulos senso-perceptivos. 

Além da observação desses critérios, um exame físico e outro 

psicológico também podem ser requeridos, bem como uma ferramenta de 

exame específica, como por exemplo: 

 

• Entrevista diagnóstica para autismo revisada (ADIR); 

• Programa de observação diagnóstica do autismo (ADOS); 

• Escala de classificação do autismo em crianças (CARS); 

• Escala de classificação do autismo de Gilliam; 

• Teste de triagem para transtornos invasivos do desenvolvimento. 
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É importante lembrar que os sintomas do transtorno se apresentam de 

forma heterogênea, ou seja, cada criança possui um jeito muito particular de 

ser. Eles variam intensamente quanto ao grau de comprometimento, associação 

ou não com deficiência intelectual e com presença ou não de fala. Essas 

variações e o momento do diagnóstico influenciam – e muito – na definição da 

resposta aos tratamentos e se a evolução dos mesmos está sendo favorável ou 

não.23 

 

Diagnóstico em crianças mais velhas e adolescentes 

 

Quando o autismo é notado após o início da escola, muitas vezes é 

reconhecido pela equipe de educação da mesma. Dentre os problemas de 

comunicação que se apresentam nas crianças, podem ser encontrados a 

interpretação do tom de voz e a dificuldade em entender expressões faciais, 

figuras de linguagem, humor ou sarcasmo. Além disso, os pais podem achar 

também que seu filho tem dificuldade em fazer amizade com os colegas. 

 

Diagnóstico em adultos 

 

Em alguns casos, os adultos percebem sinais e sintomas de Autismo 

neles próprios. Quando isso acontece, normalmente procuram ajuda de um 

psicólogo ou psiquiatra e esse, por sua vez, irá fazer algumas perguntas 

referentes às suas preocupações com interação social e desafios de 

comunicação. Essas informações e o histórico de desenvolvimento da pessoa 

ajudam na hora do diagnóstico preciso.24 

 

                                            
23 Disponível em: https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-autismo-sintomas-tipos-infantil-leve-e-

mais/#o-que-e-autismo 
24 idem 
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8. TRATAMENTO 

 

Mesmo com todas as pesquisas referentes ao Autismo em andamento, 

ainda não há um medicamento específico para o seu tratamento, bem como uma 

cura. Porém, há diversas maneiras para se tratar as funções cognitivas e 

funcionais da criança desde o momento em que foi diagnosticada. Para isso, 

uma equipe multidisciplinar é importante, pois cada especialista irá trabalhar 

em um certo tipo de desenvolvimento. 

Nas fase de 0 a 2 anos, o acompanhamento da criança com um 

fonoaudiólogo é essencial, pois isso irá ajudá-la a desenvolver a linguagem não-

verbal. A estimulação pode ser feita através de jogos e brincadeiras, contação 

de histórias e conversas. Terapia ocupacional e comportamental também são 

relevantes na hora do tratamento, pois assim o cérebro do paciente passa a 

perceber os estímulos sensoriais. Não há uma regra específica de tratamento, 

pois cada criança possui as suas particularidades. Portanto, a equipe 

multidisciplinar decidirá qual o tipo de tratamento que deve ser abordado. 

Dentre essas formas de tratamento, existem alguns tipos de métodos de 

intervenção, comprovados cientificamente, aos quais os profissionais acabam 

por se basear. Confira abaixo quais são eles: 

 

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Relate 

Communication Handcapped Children) 

Visando a independência e o aprendizado da criança, o TEACCH é 

estruturado para combinar diversas cores e materiais visuais em um único 

ambiente a fim de organizar a rotina e o sistema de trabalho empregado. 

 

PECS (Picture Exchange Communication System) 
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Esse método de comunicação é realizado através de troca de figuras e 

ajuda não só os pacientes que possuem problema e/ou limitações na fala, mas 

também aqueles que sequer chegaram a desenvolvê-la. 

 

ABA (Applied Behavior Analysis) 

Literalmente, a ABA é uma análise comportamental da criança que se 

embasa nos princípios fundamentais da teoria do aprendizado. Dentro dela, há 

algumas técnicas e estratégias de ensino que incluem: 

 

• Tentativas discretas; 

• Análise de tarefas; 

• Ensino incidental; 

• Análise funcional. 

 

Uso de medicamentos 

 

Alguns profissionais indicam o uso de certos medicamentos para que os 

sintomas do transtorno sejam amenizados, porém não há nenhum medicamento 

específico para o tratamento do Autismo em si. Os problemas comportamentais 

e/ou emocionais do paciente que podem ser tratados com medicamentos são: 

 

• Agressividade; 

• Ansiedade; 

• Hiperatividade; 

• Impulsividade; 

• Irritabilidade; 

• Alterações de humor; 

• Surtos; 
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• Dificuldade para dormir; 

• Ataques de raiva.25 

 

9. O AUTISMO TEM CURA? 

 

Infelizmente, para muitos especialistas no assunto, ainda não há uma 

cura definitiva para o Autismo. Porém, pelo fato do transtorno não ser de caráter 

progressivo, há vários casos de pacientes autistas que possuem um nível muito 

satisfatório de recuperação. 

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, crianças e adultos autistas 

podem fazer contato visual com outras pessoas, além de demonstrarem afeto ao 

sorrir/rir e diversas outras emoções. Algumas, ainda, conseguem manter um 

emprego de forma responsável, mantém uma relação estável com outras 

pessoas, casam-se e criam filhos. Mas, mesmo nesses casos, não se pode falar 

em cura, pois embora o desenvolvimento seja excelente, as características 

autistas permanecem por toda a vida.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
25 Disponível em: https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-autismo-sintomas-tipos-infantil-leve-e-

mais/#o-que-e-autismo 
26 Disponível em: https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-autismo-sintomas-tipos-infantil-leve-e-

mais/#o-que-e-autismo 
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MÓDULO II – FUNDAMENTOS PARA UMA EDUCAÇAO 

INCLUSIVA 

10.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA - A LEI 12.764 

 

A Lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista é a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 

2012. Esta lei estabelece algumas diretrizes e define, em seu parágrafo primeiro, 

um indivíduo com Transtorno do Espectro Autista como sendo portador de: 

I – deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e 

da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação 

verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade 

social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de 

desenvolvimento; 

II – padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 

atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 

estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva 

aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses 

restritos e fixos. 

A regulamentação prevê a atenção integral às necessidades de saúde da 

pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, 

o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. Tem 

como diretriz o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista 

no mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as 

disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.27 

                                            
27 Disponível em: https://www.vittude.com/blog/autismo/ 
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Direitos na área de saúde 

 

No que tange à saúde, em seu artigo terceiro, a lei assegura como direito 

o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas 

necessidades de saúde, incluindo: 

 

• o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 

• o atendimento multiprofissional; 

• a nutrição adequada e a terapia nutricional; 

• os medicamentos; 

• informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;28 

 

Acessibilidade 

 

É direito do indivíduo com autismo ter acesso: 

 

• à educação e ao ensino profissionalizante; 

• à moradia, inclusive à residência protegida; 

• ao mercado de trabalho; 

• à previdência social e à assistência social. 

Ainda de acordo com a lei, em casos de comprovada necessidade, a 

pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino 

regular, tem direito a acompanhante especializado.29 

 

                                            
28 Disponível em: https://www.vittude.com/blog/autismo/ 
29 idem 
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Tratamento 

O Autismo é um quadro para vida toda, portanto não há uma cura. O 

reconhecimento precoce, assim como a psicoterapia, as terapias 

comportamentais, educacionais e familiares podem reduzir os sintomas, além 

de oferecer um pilar de apoio ao desenvolvimento e à aprendizagem. 

Com a estimulação adequada e ajuda de uma equipe multidisciplinar 

como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, neurologista, psicólogo e pediatra, 

uma criança com autismo pode conseguir atingir um desenvolvimento mais 

próximo do normal.30 

 

Suporte aos pais 

 

Recomenda-se também que os pais de crianças com autismo procurem a 

orientação de um psicólogo. É importante que os pais façam terapia para 

compreender e lidar melhor com as questões que surgirão no dia a dia. A 

participação em grupos de apoio e suporte, onde possam compartilhar 

experiências e vivências com outros pais é de grande valia.31 

 

11.   1988 – Constituição da República Federativa do Brasil 

 

Estabelece “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º inciso IV). 

Define, ainda, no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo 

o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação 

para o trabalho. No artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições 

                                            
30 Disponível em: https://www.vittude.com/blog/autismo/ 
31 idem 
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de acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e 

garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208). 

 

12.  1989 – Lei nº 7.853/89 

 

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua 

integração social. Define como crime recusar, suspender, adiar, cancelar ou 

extinguir a matrícula de um estudante por causa de sua deficiência, em qualquer 

curso ou nível de ensino, seja ele público ou privado. A pena para o infrator 

pode variar de um a quatro anos de prisão, mais multa. 

 

13.   1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº. 8.069/90 

 

O artigo 55 reforça os dispositivos legais supracitados ao determinar que 

“os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos 

na rede regular de ensino”. 

 

14.   1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 

9.394/96 

 

No artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos 

alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às 

suas necessidades; assegura a terminalidade específica àqueles que não 

atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude 

de suas deficiências e; a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão 

do programa escolar. Também define, dentre as normas para a organização da 

educação básica, a “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 
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verificação do aprendizado” (art. 24, inciso V) e “(…) oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames” (art. 37). 

Em seu trecho mais controverso (art. 58 e seguintes), diz que “o atendimento 

educacional especializado será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 

não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular”. 

 

15.   2001 – Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica (Resolução CNE/CEB nº 2/2001) 

 

Determinam que os sistemas de ensino devem matricular todos os 

alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos 

com necessidades educacionais especiais (art. 2º), o que contempla, portanto, o 

atendimento educacional especializado complementar ou suplementar à 

escolarização. Porém, ao admitir a possibilidade de substituir o ensino regular, 

acaba por não potencializar a educação inclusiva prevista no seu artigo 2º. 
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MÓDULO III - DESENVOLVENDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO 

COTIDIANO 

16.   O AUTISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Nos últimos tempos o autismo vem sendo falado principalmente na 

educação infantil. Uma criança autista apresenta dificuldades na interação 

social, comportamental e na comunicação, prejudicando o seu 

desenvolvimento.32 

Alguns hábitos como manter os objetos nos mesmos lugares, seguir a 

rotina da mesma forma todos os dias, não ter contato visual direto com os olhos, 

não usar o dedo para apontar um objeto e não reagir quando chamadas pelo 

nome, podem vim prejudicar na aprendizagem da criança. Durante observações 

com o aluno autista, percebemos a admiração dele pelo ventilador da sala de 

aula, no qual se a professora não interferisse o aluno passava a tarde olhando o 

ventilador. Outros hábitos como rodar na sala, ficar pulando e utilizar apenas o 

lápis azul para elaboração das atividades também foram detectadas no mesmo 

aluno.33 

[...] a escola não pode continuar ignorando o que acontece 

ao seu redor nem anulando e marginalizando as diferenças 

nos processos pelos quais forma e instrui os alunos. E 

muito menos desconhecer que aprender implica ser capaz 

de expressar, dos mais variados modos, o que sabemos, 

                                            
32 Uchôa,Yasmim Fgueiredo. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) - 

Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Educação, 2015 
33 idem 
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implica representar o mundo a partir de nossas origens de 

nossos valores e sentimentos. (MANTOAN, 2003, p. 12) 

Assim, percebemos que a escola apresenta na sala de aula as diferenças 

existentes nos grupos sociais, porém não demostram novos conhecimentos, ou 

seja, o aluno apenas terá conhecimento a partir das suas experiências 

vivenciadas.34 

Dessa maneira, a escola deixa de lado o conhecimento que a mesma 

valoriza, assim percebe-se que a democratização e massificação do ensino, não 

expande a possibilidade de diálogo entre diferentes lugares epistemológicos, 

não se abre a novos conhecimentos. Por decorrência disso, as escolas acabam 

dividindo os alunos em normais e anormais, dividindo também os alunos em 

escolas regulares e especiais e formando professores para serem especialistas 

apenas naquela diferença, mas o professor deve estar preparado para qualquer 

dificuldade que apareça em sala de aula.35 

Contudo, o professor não vai apenas inserir o aluno na sala de aula, mas 

buscar maneiras para melhorar o aprendizado da criança. Dessa forma, com a 

chegada de um aluno autista, a sala da educação infantil deve esta totalmente 

programada para recebê-lo, para que assim o professor identifique quais 

dificuldades e qual o nível de aprendizado.36 

Se caso o aluno ainda não for diagnosticado como uma criança autista, o 

professor pode perceber alguns sintomas e algumas características, como no 

ritmo de atividades físicas, sociais, afetivas e linguísticas, mas cabe ao professor 

orientar os pais a procurar um psicólogo e não tentar detectar o transtorno da 

criança, principalmente o autismo que é bastante complexo.37 

O diagnóstico deve ser cauteloso, e é necessário observar, avaliar 

fisicamente e neurologicamente a criança, conversando com os familiares e 

fazer exames necessários para detectar o autismo. Há alguns critérios utilizados 

                                            
34 34 Uchôa,Yasmim Fgueiredo. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) - 

Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Educação, 2015 
35 idem 
36 idem 
37 idem 
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para diagnosticar se a criança é autista, mas apresentam controvérsia, assim 

como a sua definição. Porém, o CID-10 (Código Nacional de Doenças), e o 

DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), são 

considerados como adequados, lembrando que o diagnóstico só é obtido através 

de observação clínica e pela história referida pelos pais ou responsáveis.38 

Os dois critérios apresentados acima, buscam organizar o entendimento 

do autismo. Ambas apresentam definições semelhantes e são utilizadas no 

Brasil como o critério oficial, para maior eficiência e confiabilidade 

diagnóstica.39 

Após a criança ser diagnosticada muitas escolas ainda têm certa 

dificuldade de aceitar crianças com algum tipo de deficiência, como observado 

em algumas escolas que afirmam que as crianças da educação infantil davam 

“trabalho” e com outra criança com alguma deficiência dificultaria na 

aprendizagem das demais. A preparação dos professores é algo também 

destacado, que não são capacitadas para trabalharem com crianças autistas ou 

outra deficiência.40 

A Declaração de Salamanca afirma: 

As competências necessárias para satisfazer as 

necessidades educativas especiais devem ser tidas em 

consideração na avaliação dos estudos e na certificação 

dos professores [...] A formação em serviço deverá 

realizar-se, sempre que possível, ao nível da escola, 

através da interação com os orientadores e apoiados pela 

formação à distância e outras formas de auto formação 

(1994, pp. 27-28) 

Algumas escolas buscam professores que já tenham experiência com 

crianças autistas e em outras realizam capacitações dos educadores para manter 

                                            
38 38 Uchôa,Yasmim Fgueiredo. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) - 

Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Educação, 2015 
39 idem 
40 idem 
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a continuação da criança na escola regular. É importante que as professores 

sempre estejam buscando aprender novos métodos para serem trabalhadas na 

sala de aula, assim as crianças autistas estarão se desenvolvendo cada vez 

mais.41 

 

17.  O PAPEL DO PROFESSOR NA INCLUSÃO ESCOLAR DE 

ALUNOS AUTISTAS 

 

A educação é ato que proporciona para as crianças o desenvolvimento 

de suas capacidades, transmitindo valores e práticas culturais, que serão usados 

durante toda vida. Após a constituição de 1988 a educação passou a ser um 

direito de todas as crianças, tendo o acesso à educação e exercendo a sua 

cidadania. Sendo assim, outra norma nacional a LDB (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional) vem assegurando que a educação infantil, segundo os 

artigos 29 e 30 da referida lei, é a “primeira etapa da educação básica”, sendo 

oferecida em creches para as crianças de zero a três anos e em pré-escolas para 

as de quatro a seis anos de idade.42 

Mostramos que a educação é um direito de todos, no entanto, para que 

esse processo ocorra depende de uma politica educacional que inclua realmente 

todos os alunos no âmbito escolar, seja o aluno com qualquer tipo de deficiência 

ou transtorno. A Lei nº 10.172/01 que instituiu o Plano Nacional de Educação 

frisa que a inclusão das pessoas com deficiência deve acontecer no sistema 

regular de ensino “[...] a educação especial, como modalidade de educação 

escolar, terá que ser promovida sistematicamente nos diferentes níveis de 

ensino”(BRASIL, 2001, p.126).43 

De fato, é lei que os professores incluam os alunos, mas é evidente que 

encontrará desafios para inserir o aluno autista na sala de aula, pois muitos 

                                            
41 Uchôa,Yasmim Fgueiredo. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) - 

Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Educação, 2015 
42 idem 
43 idem 
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profissionais não têm uma formação adequada para se trabalhar com crianças 

autistas. As dificuldades que podem ser encontradas pelo professor é a 

linguagem do aluno, a compreensão, agressividade partindo da criança, o medo 

por parte do professor, dúvidas em relação às práticas pedagógicas, a adequação 

do espaço, falta de recursos ou insuficientes e inadequados para proporcionar 

um melhor ensino.44 

Apesar das dificuldades o professor necessita incluir os alunos, de forma 

que proporcione oportunidades da mesma maneira dos demais, para que as 

crianças com autismo sejam aceitas pela a turma e por toda a sociedade. 

Entretanto, não é apenas a inserção nas escolas regulares, mas a busca da 

valorização desses alunos mesmo com suas limitações e respeitando suas 

diferenças. Por sua vez é importante que as escolas desenvolvam atividades 

pedagógicas adequadas as necessidades dos alunos.45 

Nos dias de hoje, temos a plena consciência que para uma criança autista 

desenvolver suas habilidades e aprendizagem na sociedade, é indispensável que 

esteja inserida na escola e alcançando a educação inclusiva. Mas devido à 

formação do professor como já foi discutido acima, não sendo uma formação 

específica, este deixa a desejar ao ser trabalhado com um autista. 

De acordo com Mantoan: 

A escola para se tornar inclusiva, deve acolher todos os 

seus alunos, independente de suas condições sociais, 

emocionais, físicas, intelectuais, linguísticas, entre outras. 

Ela deve ter como princípio básico desenvolver uma 

pedagogia capaz de educar e incluir todos aqueles com 

necessidades educacionais especiais e também os que 

apresentam dificuldades temporárias ou permanentes, pois 

a inclusão não se aplica apenas aos alunos que apresentam 

algum tipo de deficiência. (2008, p. 143). 

                                            
44  Uchôa,Yasmim Fgueiredo. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) - 

Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Educação, 2015 
45 idem 
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A inclusão deve ser praticada no currículo escolar não somente por 

alunos com alguma deficiência ou com algum transtorno, mas é dever da escola 

buscar criar um currículo adequado para qualquer aluno que apresente 

dificuldades particulares, ou seja, todos tem o direito à inclusão.46 

Atualmente, ouvimos as escolas afirmarem que incluem todos os alunos, 

por tanto, esquecem que para existir a inclusão é necessárias mudanças. Mudar 

na prática, na linguagem, assumir que as diferenças são positivas para a 

aprendizagem de todos e introduzir recursos capazes de apoiar a aprendizagem. 

Mas a verdade é que muitas escolas não estão capacitadas para receber esses 

alunos, principalmente os com autismo, que é um estudo atual e muitos não tem 

o conhecimento sobre o tema, assim os professores se sentem mal preparados 

para lidar com essas situações.47 

É necessário que o professor esteja disposto para trabalhar com 

quaisquer dificuldades que lhe apareça. Sua prática educacional deve esta 

adequada e preparada para receber os alunos e suas necessidades. O professor 

precisa sempre estar se atualizando, não apenas se acomodar nos conteúdos 

estudados na graduação, mas buscar através de leituras e de especializações 

novos conhecimentos para trabalharem com as crianças e não se surpreenderem 

quando tiver que ensinar uma criança com autismo.48 

A proposta inclusiva da Educação (um direito assegurado) 

tem por fim conscientizar os (as) professores (as) sobre as 

bases filosóficas, politicas educacionais, jurídicas, éticas 

responsáveis pela formação de competências do 

profissional que participa ativamente dos processos de 

integração, desenvolvimento e inserção da pessoa 

deficiente na vida produtiva em sociedade, evidenciar o 

direito legal mediante dever do Estado com a educação; e 

garantir, conforme determina a Constituição da República 
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Federativa do Brasil no seu artigo 208, inciso III, o 

atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino. 

(RODRIGUES, 2010, pp.72-73). 

A partir desse pensamento, percebemos que a educação é para todos, mas 

que a inclusão ainda não é uma realidade para as escolas, ou seja, não estão 

qualificadas para trabalharem com as diferenças existentes. Portanto, para se 

incluir é necessário mudanças e união entre a escola e a sociedade.49 

Há na educação inclusiva a introdução de outro olhar. 

Uma maneira nova de se ver, ver os outros e ver a 

educação. Para incluir todas as pessoas, a sociedade deve 

ser modificada com base no entendimento de que é ela que 

precisa ser capaz de atender às necessidades de seus 

membros. Assim sendo, inclusão significa a modificação 

da sociedade como pré-requisito para a pessoa com 

necessidades especiais buscar seu desenvolvimento e 

exercer sua cidadania. (RODRIGUES, 2006, p. 167) 

Assim, concluímos que a sociedade deve contribuir para ser implantada 

a inclusão em qualquer ambiente e estar sempre buscando novas formas de 

incluir as crianças, de maneira que coopere para um mundo melhor e com 

respeito.50 

 

 

 

18.  PESSOA AUTISTA E FAMÍLIA: INCLUSÃO COMEÇA EM 

CASA 
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Nos últimos anos, no Brasil, a temática do autismo tem ganhado cada 

vez mais relevância através das mobilizações feitas por ativistas, pessoas 

autistas, familiares nas redes sociais, na mídia e em suas comunidades. Como 

resultado, o autismo tem sido mais e mais visibilizado na Legislação e nas 

Políticas Públicas de Saúde, Educação, Assistência Social, Direitos Humanos, 

dentre outras.51 

Em 2008, o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (CDPD) com Status de emenda constitucional. Em 2012, as 

pessoas autistas foram legalmente reconhecidas como pessoas com deficiência 

através da sanção da Lei 12.764/2012 – a Lei dos Autistas –  que foi 

regulamentada pelo Decreto Presidencial 8.368/2014, garantindo por lei a 

qualificação e o acesso aos serviços públicos de saúde do SUS, à Educação e à 

Proteção Social para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, bem 

como a proteção contra toda forma de discriminação baseada na deficiência.52 

Os desafios, no entanto, ainda são muitos. A exclusão, o preconceito e o 

abandono persistem como realidade na vida de muitos autistas e suas famílias. 

A despeito dos avanços na legislação e no reconhecimento dos direitos, 

persistem situações como: 

• Escolas particulares que negam matrícula e cobram taxa 

adicionais, apesar de ser crime previsto em Lei; 

• Irregularidade na oferta de apoios e a falta de planejamento nas 

escolas públicas o que, apesar dos avanços que precisam ser 

reconhecidos, são um problema no processo de inclusão; 

• Centros Especializados de Reabilitação (CER) em número 

insuficientes e baixa cobertura da Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) para atender à demanda; 
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• Muitos autistas em situação que perderam os laços familiares vão 

parar em instituições similares a asilos, o que é ilegal e fere a 

dignidade humana; 

• Os municípios contam com poucas residências inclusivas em 

conformidade com a lei;53 

Não existe ainda uma Política Nacional de Cuidadores e Assistentes 

Pessoais para garantir esse apoio em domicílio quando necessário, conforme 

determina o artigo 19 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência.54 

A inclusão social das pessoas com autismo deve começar em casa. Todo 

autista tem direito de ser acolhido por sua família que deve ser fortalecida, 

instruída e instrumentalizada para defender os direitos humanos das pessoas 

com autismo, possibilitando seu pleno desenvolvimento e a inclusão nas 

sociedade.55 

Não se perde direitos por ser autista. Crianças, jovens e adultos com 

autismo gozam dos mesmo direitos e dignidade que as demais pessoas. Sendo 

que, se necessário, devem ser garantidos os apoios e adaptações razoáveis para 

o exercício desses direitos.56 

A CDPD reconhece papel crucial da família  para o desenvolvimento das 

pessoas autistas e que isso pode ser determinante no enfrentamento das barreiras 

impostas pela sociedade.57 

Mesmo assim, é frequente que lhes falte apoio e orientação. É comum 

ainda que as famílias assimilem preconceitos e concepções equivocadas acerca 

do autismo e da deficiência que permeiam o meio social, o que pode se 
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constituir num componente reforçador de estigmas e das barreiras que levam à 

exclusão e segregação.58 

Apoio e orientação aos familiares, portanto, é fundamental para que elas 

possam bem desempenhar o papel de defender os direitos e promover o 

desenvolvimento das pessoas com autismo de maneira inclusiva. As famílias, 

quando conscientes do seu papel, apoiam a inclusão e empoderam as pessoas 

com autismo em todos os aspectos da vida para que participem cada vez mais 

na sociedade.59 

O dia 2 de abril foi decretado pela organização das Nações Unidas 

(ONU) o Dia Mundial de Consciência sobre o Autismo com intuito de fomentar 

que Governo e Sociedade discutam e repensem a situação das pessoas com 

autismo sob a ótica dos direitos humanos. A Família, o Estado e a Sociedade 

devem caminhar juntas combatendo todas as formas de preconceitos e 

discriminação, construindo um mundo mais inclusivo que permita às pessoas 

autistas mostrar todo seu potencial.60 
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MÓDULO IV – MÉTODOS DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

19.   MÉTODOS DE ENSINO PARA A ESCOLARIZAÇÃO DO 

ALUNO AUTISTA: UMA DISCURSÃO SOBRE OS MÉTODOS 

TEACCH E ABA. 

a. MÉTODO TEACCH 

 

 

Com diversas dificuldades que se encontra no desenvolvimento do 

autismo, uma das formas para incluir no contexto escolar são alguns métodos, 

sendo um deles o método TEACCH (Tratamento e Educação para Autistas e 

Crianças com Déficits Relacionados à Comunicação), que vem sendo utilizado 

no Brasil.61 

Instituído no ano de 1964, um projeto desenvolvido para atender os 

autistas e qualquer tipo de distúrbio no desenvolvimento. O método TEACCH 

é fundamentado em mais de vinte anos de experiência no Programa Estadual 

para Tratamento e Educação para Autistas e Crianças com Deficiências 

relacionadas à Comunicação. O foco do método é atender às necessidades 

diárias dos autistas para possibilitar uma melhor qualidade de vida.62 

O método TEACCH utiliza uma avaliação denominada 

PEP-R (Perfil Psicoeducacional Revisado) para avaliar as 

crianças e determinar seus pontos fortes e de maior 

interesse, e suas dificuldades, e, a partir desses pontos, 
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montar um programa individualizado. O TEACCH se 

baseia na adaptação do ambiente para facilitar a 

compreensão da criança em relação a seu local de trabalho 

e ao que se espera dele. Por meio da organização do 

ambiente e das tarefas de cada aluno, o TEACCH visa 

desenvolvimento da independência do aluno de forma que 

ele precise do professor para o aprendizado de atividades 

novas, mas possibilitando-lhe ocupar grande parte de seu 

tempo de forma independente. (MONTE, 2004, p. 9). 

Deste modo, o método tem o objetivo de proporcionar aos autistas 

formas de adaptações no ambiente em que vive. Mas é preciso analisar as 

crianças de forma individual, pois estas podem apresentar o mesmo diagnóstico, 

mas suas dificuldades não são as mesmas.63 

De acordo com Rodrigues: 

A criança autista exprime melhor a percepção visual do 

que a percepção auditiva durante as estimulações, 

responde a ela positivamente quando estimulada em 

ambientes organizados, ou seja, o funcionamento 

comportamental adaptativo do autista é 

consideravelmente melhor em condições estruturadas. 

(2010, p. 80) 

Isto significa que não estará apenas valorizando os pontos positivos do 

autista, mas também auxiliando a desenvolver mais as habilidades de 

comunicação, interação social e competências.64 

O método também auxilia os pais e responsáveis, ajudando nas suas 

necessidades e atendimentos. É importante salientar que os pais sempre deverão 

está presentes nesses processos, pois eles também devem organizar o espaço 

em casa, fazendo com que a criança se sinta melhor e segura. Caso ocorram 
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mudanças na escola, em casa ou em outro ambiente frequentado pela criança é 

importante ser de forma lenta e adaptativa.65 

 

b. MÉTODOS ABA 

 

Outro método que proporciona um excelente resultado quando aplicado 

em crianças autistas com o objetivo de modificar o comportamento e o método 

ABA ou Análise Comportamental Aplicada. Destaca-se por ser extraído da 

teoria Behaviorista, ou seja, nela se observa, analisa e explica a relação entre o 

meio, o comportamento e aprendizagem.66 

Com o livro “The Behavior of Organisms” (O comportamento dos 

Organismos) publicado em 1938 por B.F. Skinner, mostra a grande descoberta 

do Comportamento Operante, no qual fornece transformações e ajuda na 

aprendizagem, através do estímulo reforçado que procede em uma 

probabilidade ampliada de que aquele comportamento ocorra no futuro.67 

O Comportamento Operante é capaz de fortalecer uma reação quando se 

oferece um estímulo logo após esta reação. Portanto, o método ABA realiza um 

trabalho com crianças autista, para que alcance interação com o meio social, de 

forma que elabore um planejamento adequado envolvendo todos os lugares de 

convívio dessa criança. De acordo com Mello (2001), o método ABA, é um 

tratamento comportamental indutivo, ou seja, constroem por etapas, juntamente 

com a criança novas habilidades não trabalhadas. Assim, as habilidades são 

construídas individualmente, de forma integrada a uma indicação ou 

instrução.68 

Os responsáveis por desenvolver essas habilidades seguem um conjunto 

de instruções, eles têm como objetivo trabalhar os comportamentos 
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considerados adequados e funcionais, como por exemplo, as agressões, para 

assim ocorrer mudanças nas condutas inadequadas. O papel da família é de 

promover a criança incentivos para a mesma adapta-se ao novo contexto.69 

Para identificar se o método esta sendo positivo para o aluno, é 

necessário observações e exames constantes. O profissional responsável deve 

elaborar registros rigorosos e detalhados, a partir disso coletar dados e 

identificar se está acontecendo à evolução das habilidades desejadas. Contudo, 

o método ABA deve ser aplicado por profissionais na área de análise 

comportamental com experiência supervisionada e prática no método ABA 

para alunos com autismo.70 

 

20.  COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA 

 

A área da tecnologia assistiva que se destina especificamente à 

ampliação de habilidades de comunicação é denominada de Comunicação 

Alternativa (CA). A comunicação alternativa destina-se a pessoas sem fala ou 

sem escrita funcional ou em defasagem entre sua necessidade comunicativa e 

sua habilidade de falar e/ou escrever. 

A CA pode acontecer sem auxílios externos e, neste caso, ela valoriza a 

expressão do sujeito, a partir de outros canais de comunicação diferentes da 

fala: gestos, sons, expressões faciais e corporais podem ser utilizados e 

identificados socialmente para manifestar desejos, necessidades, opiniões, 

posicionamentos, tais como: sim, não, olá, tchau, banheiro, estou bem, sinto 

dor, quero (determinada coisa para a qual estou apontando), estou com fome e 

outros conteúdos de comunicação necessários no cotidiano. 

Com o objetivo de ampliar ainda mais o repertório comunicativo que 

envolve habilidades de expressão e compreensão, são organizados e construídos 
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auxílios externos como cartões de comunicação, pranchas de comunicação, 

pranchas alfabéticas e de palavras, vocalizadores ou o próprio computador que, 

por meio de software específico, pode tornar-se uma ferramenta poderosa de 

voz e comunicação. Os recursos de comunicação de cada pessoa são 

construídos de forma totalmente personalizada e levam em consideração várias 

características que atendem às necessidades deste usuário. 

O termo Comunicação Aumentativa e Alternativa foi traduzido do inglês 

Augmentative and Alternative Communication - AAC. Além do termo 

resumido "Comunicação Alternativa", no Brasil encontramos também as 

terminologias "Comunicação Ampliada e Alternativa - CAA" e "Comunicação 

Suplementar e Alternativa - CSA". 

 

Cartões De Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição De Imagem: 

A imagem apresenta vários cartões de comunicação com símbolos 

gráficos representativos de mensagens. Os cartões estão organizados por 

categorias de símbolos e cada categoria se distingue por apresentar uma cor de 

moldura diferente: cor de rosa são os cumprimentos e demais expressões 

sociais, (visualiza-se o símbolo "tchau"); amarelo são os sujeitos, (visualiza-se 

o símbolo "mãe"); verde são os verbos (visualiza-se o símbolo "desenhar") ; 

laranja são os substantivos (visualiza-se o símbolo "perna"), azuis são os 
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adjetivos (visualiza-se o símbolo "gostoso") e branco são símbolos diversos que 

não se enquadram nas categorias anteriormente citadas (visualiza-se o símbolo 

"fora"). 

 

Prancha De Comunicação Com Símbolos, Fotos Ou Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição De Imagem: 

 

Uma pasta do tipo arquivo, contendo várias páginas de sacos plásticos 

transparentes está sobre o colo de um usuário de CA. Cada página representa 

uma prancha de comunicação temática e na imagem visualiza-se a prancha com 

o tema "animais". 
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Prancha De Comunicação Alfabética 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição De Imagem: 

 

Sobre uma mesa está uma pasta de comunicação e nela, há uma prancha 

que contém as letras do alfabeto e os números. O usuário está apontando o dedo 

indicador na letra "X". 

 

21.  SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS 

 

Para a confecção de recursos de comunicação alternativa como cartões 

de comunicação e pranchas de comunicação são utilizados os sistemas de 

símbolos gráficos, que são uma coleção de imagens gráficas que apresentam 

características comuns entre si e foram criados para responder a diferentes 

exigências ou necessidades dos usuários. 

Existem diferentes sistemas simbólicos, sendo os mais importantes: 

PCS, Blissymbols, Rebus, PIC e Picsyms. 
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22.  O QUE É O PCS? 

 

Um dos sistemas simbólicos mais utilizados em todo o mundo é o PCS 

- Picture Communication Symbols, criado em 1980 pela fonoaudióloga 

estadunidense Roxanna Mayer Johnson. No Brasil o PCS foi traduzido como 

Símbolos de Comunicação Pictórica. 

O sistema PCS possui como características: desenhos simples e claros, 

fácil reconhecimento, adequados para usuários de qualquer idade, facilmente 

combináveis com outras figuras e fotos para a criação de recursos de 

comunicação individualizados. 

São extremamente úteis para criação de atividades educacionais. O 

sistema de símbolos PCS está disponível no Brasil por meio do software 

Boardmaker. 

 

Prancha Com Símbolos Pcs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição De Imagem: 
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Visualiza-se uma prancha de comunicação com dezoito símbolos 

gráficos PCS cujas mensagens servirão para escolher alimentos e bebidas. Os 

símbolos PCS estão organizados por cores nas categorias social (oi, podes 

ajudar?, obrigada); pessoas (eu, você, nós); verbos (quero, comer, beber); 

substantivos (bolo, sorvete, fruta, leite, suco de maçã e suco de laranja) e 

adjetivos (quente, frio e gostoso). 

 

23.  SOFTWARE BOARDMAKER 

 

Board significa "prancha" e maker significa "produtor". O Boardmaker 

é um programa de computador que foi desenvolvido especificamente para 

criação de pranchas de comunicação alternativa. Ele possui em si a biblioteca 

de símbolos PCS e várias ferramentas que permitem a construção de recursos 

de comunicação personalizados. 

Com o software Boardmaker são confeccionados recursos de 

comunicação ou materiais educacionais que utilizam os símbolos gráficos e que 

serão posteriormente impressos e disponibilizados aos alunos. 

O Boardmaker poderá ser associado a outro programa chamado de 

Speaking Dynamically Pro que significa "falar dinamicamente". Estes dois 

softwares em conjunto se tornaram uma importante ferramenta para construção 

pranchas de comunicação onde, a partir da seleção de um símbolo, acontece a 

emissão de voz pré-gravada ou sintetizada representativa da mensagem 

escolhida. Para comunicar-se com voz o usuário utilizará seu computador ou 

um vocalizador portátil. 

O Speaking Dynamically Pro possui um série de ferramentas de 

programação fáceis de usar e que permitem a criação personalizada de 

atividades educacionais, recreativas e de comunicação. 
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Outra importante característica deste software é a acessibilidade. Um 

exemplo disso é que a seleção de teclas de mensagens ou de teclas para escrita 

poderá acontecer por meio de varredura e acionadores. 

 

24.  VOCALIZADOR 

 

É um recurso eletrônico de gravação/reprodução que ajuda a 

comunicação das pessoas em seu dia-a-dia. Através dele, seu usuário expressa 

pensamentos, sentimentos e desejos pressionando uma mensagem adequada 

que está pré-gravada no aparelho. As mensagens são acessadas por teclas sobre 

as quais são colocadas imagens (fotos, símbolos, figuras) ou palavras, que 

correspondem ao conteúdo sonoro gravado. 

A maioria dos vocalizadores grava as mensagens digitalmente e a 

capacidade de gravação varia de um aparelho a outro. Encontra-se 

vocalizadores de apenas uma mensagem enquanto outros podem gravar 

centenas delas. Outra variável intrínseca a este equipamento é o tempo total de 

gravação normalmente distribuído entre as teclas de mensagem oferecidas no 

equipamento. 

Em qualquer vocalizador o conteúdo gravado em cada célula é 

reconhecido através de figuras ou textos aplicados em pranchas de comunicação 

que ficam sobre as teclas. Quando a tecla de cada figura ou texto é pressionada, 

sua mensagem pré-gravada é imediatamente reproduzida e com volume 

ajustável. 
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Descrição De Imagem: 

 

Vocalizador retangular com vinte e cinco áreas de mensagens visíveis, 

onde estão símbolos gráficos. Cada área de mensagem ao ser pressionada 

emitirá uma mensagem de voz gravada anteriormente. Apresenta alça de 

transporte e botões de volume e troca de níveis. 

 

25.  ACIONADORES 

 

São recursos que promovem acessibilidade tanto no uso do computador 

quanto em outras atividades não informáticas. A função única do acionador é 

gerar um clique que o computador interpretará como um comando de seu 

usuário. É a forma mais simples de se interagir com um computador, daí a sua 

importância como interface para a comunicação alternativa. 

Do ponto de vista elétrico, um acionador é uma chave de contato 

momentâneo normalmente aberto (NA), como um botão de campainha. 

Existem acionadores de diversas formas, pois sua maior característica é o 

design apropriado para diferentes utilizações. Quanto ao plugue de conexão, 

todos acionadores são padronizados internacionalmente com o mini plugue tipo 

P2. 
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Acionadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição De Imagem: 

 

Três modelos de acionadores, sendo os dois primeiros de pressão ao 

toque e o terceiro chamado de tração, pois funciona com o puxar de um cadarço 

que gera o clique. 

 

Na Construção De Recursos De Comunicação Com O Software 

Boardmaker Poderemos Associar O Sistema De Símbolos Pcs Com Outras 

Figuras E Fotografias? 

 

Sim. Os recursos de comunicação são confeccionados de forma 

personalizada. Desta forma, deveremos utilizar imagens que fazem sentido para 

o usuário e, em se tratando de recursos de comunicação no ambiente escolar, 

que correspondam às atividades e conteúdos propostos no currículo e atividades 

educacionais. 
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Além dos símbolos PCS que já se encontram no Boardmaker será 

possível importar imagens capturadas na internet, em CDs específicos, 

fotografias digitais ou fotografias escaneadas de catálogos, livros de histórias 

ou didáticos. 

Todas as imagens encontradas e utilizadas na produção de materiais 

educacionais e/ou de comunicação podem ser categorizadas e arquivadas dentro 

do programa Boardmaker para que possam ser facilmente localizados em outras 

aplicações. Fazendo isto o professor do AEE complementará e qualificará sua 

biblioteca de imagens. 

 

26.  QUE TIPO DE RECURSOS PODEMOS CRIAR COM O 

BOARDMAKER? PARTE 1 

 

Como já mencionado, o Boardmaker permite a construção de materiais 

que serão impressos e utilizados pelos usuários da CA. 

Conhecendo os desafios educacionais que os alunos enfrentam no 

cotidiano escolar e utilizando-se de muita criatividade, o professor 

especializado poderá criar os recursos de comunicação e acessibilidade 

necessários aos seus alunos por meio das várias ferramentas de seu 

Boardmaker. Abaixo vamos descrever e ilustrar algumas ideias de aplicação 

deste software. 

Atividades educacionais acessíveis: Com o Boardmaker você pode criar 

várias atividades educacionais para garantir acessibilidade e participação de 

alunos que utilizam a CA em sala de aula. Lembre-se da importância da 

interlocução entre o professor do Atendimento Educacional Especializado, que 

construirá os recursos de acessibilidade, e o professor da sala de aula comum. 

Sem conhecer o plano de ensino do professor da sala comum, com seus 

objetivos e atividades previstas, será impossível propor, construir e 

disponibilizar os recursos de acessibilidade para o aluno. 
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O professor especializado deverá também ensinar as estratégias de 

utilização destes recursos para o aluno, seu professor, para os colegas, 

comunidade escolar e família. Desta forma ajudará a todos a entender e a 

utilizar estas ferramentas de acessibilidade. 

Vejamos alguns exemplos de atividades personalizadas com o 

Boardmaker: 

Atividades Escolares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Das Imagens: 

 

Três atividades foram construídas para que o usuário da CA possa 

responder questões apontando os símbolos gráficos PCS. A primeira pede para 
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apontar os animais; a segunda para apontar os vegetais e a terceira para apontar 

os minerais. 

Abaixo de cada questão visualiza-se uma série de símbolos gráficos com 

imagens representativas dos três reinos da natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição De Imagem: 

 

Uma atividade de matemática com o tema sobre "igual" e "diferente" foi 

construída com o Boardmaker. 

Utilizando a "escrita com símbolos" está a pergunta: Qual é o igual? 

Visualiza-se então o símbolo de uma boneca. Abaixo estão três opções de 

símbolos: "carro", "boneca" e "sorvete". O aluno deverá apontar a resposta 

correta. 

Logo abaixo está a outra pergunta sobre "qual é o diferente?" e visualiza-

se o símbolo da "borboleta". Abaixo duas opções de resposta: "vaca" e 

"borboleta". 
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Textos Com Símbolos: 

 

Textos com símbolos são muito interessantes para favorecer e ampliar a 

aquisição de repertório de símbolos gráficos (usuários de CA), favorecer a 

relação símbolo e signos e auxiliar na alfabetização de alunos com deficiência 

intelectual, auxiliar no aprendizado do português escrito para alunos surdos. No 

Boardmaker a escrita com símbolos é feita com a ferramenta "Simbolar". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição De Imagem: 

 

Um boneco indica o ícone da ferramenta "Simbolar", conforme ela é 

representada na área de trabalho do Boardmaker. 
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Descrição De Imagem: 

 

O primeiro verso da poesia "Leilão de Jardim", de Cecília Meireles, foi 

digitada com o recurso "Simbolar" do Boardmaker. Desta forma, cada palavra 

aparece com a representação simbólica do PCS, acima do texto escrito. 

O verso diz: Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de 

várias cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? 

 

Culinária Com O Boardmaker: 
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Fichas de receitas ou receitas completas podem ser descritas com a 

sequência de símbolos gráficos 

associados com a escrita. Para 

confecção destes recursos a 

ferramenta Simbolar será muito 

útil. 

Descrição De Imagem: 

 

Um boneco aponta para uma ficha de culinária onde está descrita, com 

texto e símbolos, a receita de salsicha com molho. 

 

 

Descrição De Imagem: 
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Em sete frases, escritas com texto e símbolos, está uma sequência de 

atividades que deverão ser feitas para a preparação de um sanduíche de geleia 

com queijo. 

 

 

 

 

Livros Com Símbolos 

 

Descrição De Imagem: 

 

Visualiza-se a página de um livro. A frase escrita foi também 

representada por símbolos PCS: "Bateu Portas e janelas com força". 
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Descrição De Imagem: 

 

Visualiza-se a página de um livro construído pelos alunos. Há a 

ilustração de um pato. Sobre a ilustração estão colados, em sequência, de 

cartões de comunicação alternativa com símbolo e texto: "Lá vem o pato, pato 

aqui, pato acolá. Lá vem o pato para ver o que é que há"? 

 

Livros De Atividades 

 

As atividades previstas no currículo escolar, ou que fazem parte do no 

livro didático impresso, podem ser personalizadas para usuários de CA. Para 

disponibilizá-las em sala de aula o professor especializado deverá receber, do 

professor de sala comum, estas atividades, com a antecedência necessária para 

que ele possa construí-las com o Boardmaker. 
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Descrição De Imagem: 

 

Um livro de atividades sobre animais domésticos, selvagens, aquáticos 

e em extinção foi construído com o Boardmaker. O Livro de Atividades possui 

uma prancha de símbolos móveis para que o aluno destaque o símbolo e cole, 

com Velcro, no campo de resposta correspondente. 

 

Pranchas Temáticas Para Interpretação De Livros E Conteúdos 

 

Pranchas de comunicação temáticas poderão ser construídas para que o 

aluno usuário da CA possa participar de atividades de interpretação de histórias 

ou também para que possa perguntar, responder e argumentar sobre os 

conteúdos estudados e atividades desenvolvidas em sala de aula. 
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Descrição De Imagem: 

 

Um livro de história, que fala sobre temas de ecologia, está 

acompanhado de uma prancha temática, com a qual o usuário da CA poderá 

apontar ações positivas e negativas relativa à preservação do meio ambiente. 
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Descrição De Imagem: 

 

Uma lista de perguntas sobre fenômenos da natureza está relacionada. 

Para responder estas perguntas o usuário de CA apontará para um dos símbolos 

gráficos dispostos em uma coluna lateral. Na parte inferior da prancha, há uma 

sequência horizontal de símbolos que possibilitarão ao aluno fazer perguntas 

"onde", "como", "por que", "quando" e afirmar "não entendo", "incrível", 

"mudei de ideia", "quero saber mais". 

 

Calendários Personalizados 

 

Nas "pranchas modelo" do Boardmaker você encontrará grades de 

calendários para serem personalizadas. Basta localizar os símbolos apropriados 

e colar sobre a o dia em que o evento acontecerá. 
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Descrição De Imagem: 

 

Uma folha de calendário do mês de janeiro de 2011 foi personalizada 

com os símbolos PCS. 

Visualiza-se símbolos representativos do verão "guarda sol" e "sorvete", 

símbolo da "festa de Ano Novo", "viagem", "praia", "chegada da vovó", 

"aniversário" e "retorno a casa". Os símbolos foram aplicados sobre as datas 

destes eventos. 

 

27.  QUE TIPO DE RECURSOS PODEMOS CRIAR COM O 

BOARDMAKER? PARTE 2 

 

Porta-Pranchas 



 

 

   62 

 

 

Pastas do tipo arquivo, folhas laminadas e encadernadas, porta 

documentos, pastas do tipo cardápio (pasta dupla ou trifolder) poderão ser 

"portadores de pranchas". 

No Boardmaker, em "Pranchas Modelo" você encontrará uma série de 

modelos de grades já prontas para a criação destes recursos de comunicação. 

Economize trabalho e utilize as grades que facilitarão a criação das pranchas. 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição De Imagem: 

 

Carteira do tipo porta documentos com páginas de sacos plásticos onde 

estão pranchas de comunicação com símbolos de alimentos. 

Pasta com sacos plásticos, em tamanho ofício, encadernados em espiral, 

e cada página há uma prancha temática de símbolos gráficos. 
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Descrição 

De Imagem: 

 

Pastas tipo cardápio, trifolder ou duplas, apresentam modelos de grades 

com diferentes tamanhos e quantidades de espaços para símbolos. 

Visualiza-se também uma pasta dupla onde está uma prancha para 

escolhas de materiais de artes. 

 

Pranchas Para Vocalizadores 

 

Nas "pranchas modelo" do Boardmaker você encontrará também grades 

desenhadas especialmente para utilização em vocalizadores. Se você utiliza um 

vocalizador procure o arquivo Boardmaker com o nome da "marca/modelo" do 

equipamento. Esta grade foi projetada para servir exatamente no tamanho e 

distância das teclas de mensagens. 

 

 

Descrição De Imagem: 
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Uma grade modelo do vocalizador GoTalk9+ foi personalizada com 

símbolos para comunicação em sala de aula. Depois de montar a prancha basta 

recortar a colocá-la no vocalizador. 

Ao lado visualizamos o vocalizador GoTalk9+ com suas 12 teclas de 

mensagens aparentes. 

 

Agendas Personalizadas Com Símbolos 

 

Com o Boardmaker você pode criar agendas escolares, atividades da 

turma e também de ações pessoais da rotina. Para isso, você pode utilizar 

grades, das mais variadas formas, que se encontram em "pranchas modelos" no 

arquivo "agendas". 
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Descrição De Imagem: 

 

Visualiza-se uma sequência de atividades individuais de um usuário da 

CA que se chama Paulo. As atividades ilustradas em sequência de símbolos que 

representam sua rotina matinal desde o acordar, vestir-se, fazer a higiene 

pessoal, até tomar o café da manhã. 
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Descrição De Imagem: 

 

Uma agenda em formato vertical mostra uma sequência de símbolos para 

a primeira hora da manhã. 

Cinco atividades estão representadas em símbolos: tomar banho, comer, 

escovar os dentes, pegar a mochila, ir para escola de ônibus. 

 

Sinalizações Em Vários Ambientes 

 

Você pode utilizar o Boardmaker para criar sinalizações dos vários 

ambientes da escola. Da mesma forma poderão ser criados cartazes com 

informações ou indicação de regras e orientações 

 

 

 

Descrição De Imagem: 

 

Cartaz com símbolos móveis para indicações de lugares e atividades 

realizadas pela turma. Podemos ler a frase: "Nossa turma está:" ao lado desta 

frase há um espaço onde será fixado com Velcro o cartão de CA correspondente 
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ao lugar/atividade "no lanche". Na parte inferior do cartaz há outras opções de 

cartões de mensagens "na biblioteca", "no laboratório", "no parquinho". 

 

 

Descrição De Imagem: 

 

Um símbolo com a mensagem "Favor fechar a porta" foi confeccionado 

para colocar na parte interna da porta da sala de aula. 

 

 

28.  O BOARDMAKER É UMA FERRAMENTA DE AUTORIA? 

 

É exatamente isso. O Boardmaker é uma ferramenta que permite 

construir os recursos de comunicação e aprendizado que seu aluno necessitará 

em cada fase de seu desenvolvimento educacional. E esta é a principal e mais 

importante característica deste programa. Os exemplos e modelos que o 

Boardmaker possui servem apenas para mostrar aos professores o potencial de 

criação deste software. 

Conhecendo os desafios educacionais, os objetivos e atividades 

propostos para a turma e conhecendo também as características do aluno com 
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deficiência (suas dificuldades e acima de tudo suas habilidades) o professor 

especializado irá projetar, construir e disponibilizar os recursos pedagógicos 

que garantam a acessibilidade, comunicação e participação no contexto da 

escola comum. 

Atualmente as pesquisas existentes a respeito do ensino e da 

aprendizagem nos permitem olhar para o que o aluno produz e identificar o que 

ele já sabe, as dificuldades que estão impedindo sua aprendizagem e determinar 

que ações serão necessárias para que o seu conhecimento avance. 

Nas últimas décadas tem se consolidado a concepção que considera o 

processo de aprendizagem como resultado da ação do aprendiz. Por isso a 

função do professor é criar condições para que o aluno possa exercer sua função 

de aprender participando de situações que favoreçam isto. Neste sentido, com 

relação aos alunos com deficiência, torna-se indispensável a criação de 

condições de aprendizagem pelo professor, através da construção de recursos 

de acessibilidade. 

O conhecimento não é gerado do nada, é uma constante transformação a 

partir do conhecimento que já existe. É o que cada aluno já conhece que explica 

as diferentes formas e tempos de aprendizagem, bem como as dificuldades e 

possibilidades que o aluno apresenta. Seja nas propostas de atividades, seja na 

forma como os professores encorajam e desafiam os alunos a se lançar com 

ousadia nas propostas de aprendizagem, os recursos (materiais educacionais) 

tem uma função decisiva nas possibilidades de aprendizagem dos alunos. 

O Boardmaker é uma ferramenta aberta e, portanto, servirá para 

confecção de recursos de acessibilidade que atendem diferentes concepções de 

ensino e aprendizagem. Por este motivo é importante considerarmos o modelo 

de escola, o que entendemos por aprendizagem e que postura nós pretendemos 

instigar no aluno, no sentido de ele ser ativo na construção do conhecimento. 

Se disponibilizarmos recursos ao nosso aluno permitindo e esperando apenas 

que ele responda o que consideramos correto, sem dar a ele oportunidades de 

questionar, propor alternativas, argumentar etc., possivelmente nós teremos um 
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instrumento pobre de comunicação e também um instrumento pobre de 

educação. 

Portanto a palavra de ordem é conhecer a realidade e os desafios 

enfrentados pelo aluno e ser criativo. Junto com ele, iremos construir e utilizar 

os recursos que permitirão sua expressão e participação ativa em desafios 

educacionais. O professor deve funcionar como um diretor de cena, cabendo a 

ele observar as condições e necessidades de seus alunos e montar o cenário, 

através da construção das estratégias de ensino e dos recursos de acessibilidade, 

para possibilitar a construção do conhecimento de seus alunos. 

A beleza de um software de criação é que ele possibilita inovar, construir 

novas alternativas e materiais educacionais cada vez mais desafiantes e 

inéditos. 
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MÓDULO V – LEITURA COMPLEMENTAR 

 

 A INCLUSÃO ESCOLAR DE UM ALUNO COM AUTISMO: 

DIFERENTES TEMPOS DE ESCUTA, INTERVENÇÃO E 

APRENDIZAGENS 

 

Carla Andréa Brande* 

Camila Cilene Zanfelice** 

 

A inclusão escolar de um aluno com autismo: diferentes tempos de 

escuta, intervenção e aprendizagens 

O mundo grita. A escola grita. Alunos com deficiência gritam. Alguém 

escuta? Esta questão fomenta em nós a vontade de relatar nossos gritos e, 

também, nossas escutas. Entendidos enquanto processo de criação do novo, 

fratura, no encontro que aponta para o outro (VILELA, 2008). 

Receber alunos com deficiência, mais especificamente, com transtornos 

globais do desenvolvimento, é um desafio que as escolas enfrentam 

diariamente, pois pressupõe utilizar de adequações ambientais, curriculares e 

metodológicas. Esse aspecto já é apontado pela Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASILIA/MEC, 2008) ao 

propor que a educação especial atue de forma articulada com o ensino comum, 

procurando atender as necessidades educacionais especiais de alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/ 

superdotação. 



 

 

   71 

 

 

Este desafio tem sua base no princípio básico da inclusão escolar, que 

consiste em que as escolas reconheçam as diversas necessidades dos alunos e a 

elas respondam, assegurando-lhes uma educação de qualidade, que lhes 

proporcione aprendizagem por meio de currículo apropriado e promova 

modificações organizacionais, estratégias de ensino e uso de recursos, dentre 

outros quesitos (MENDES, 2002). 

A inclusão escolar (educação inclusiva) valoriza a diversidade, a 

cooperação e o respeito pelos que são diferentes (DOTA; ÁLVARO, 1991). 

Para Pacheco (2007), esta é uma noção complexa, que se concretiza a 

partir de vários elementos como o planejamento, o trabalho cooperativo nas 

salas de aula e o relacionamento social, a avaliação do trabalho, a colaboração 

com outros profissionais e com os pais, e o desenvolvimento e capacitação dos 

profissionais. O trabalho cooperativo, ou a aprendizagem cooperativa, refere-

se à interação dos alunos nas situações de aprendizagem, o que é propiciado 

pelo trabalho de coordenação, que auxilia e promove a interação entre os 

elementos citados. 

Esses desafios trazidos pela inclusão escolar não são conhecidos 

previamente pelos participantes do ambiente escolar – diretores, coordenadores, 

professores e, até mesmo, pais – sendo, por isso, impulsionadores de 

aprendizagens para todos esses personagens. Segundo Mizukami et al. (2002) 

uma ferramenta de aprendizagem e de desenvolvimento profissional da 

docência que possibilita o trabalho colaborativo são as experiências de ensino 

e aprendizagem, entendidas como situações nas quais os professores, reunidos 

com seus pares, partilham experiências, visões, interpretações, conhecimentos, 

analisam problemas e propõem soluções. 

Tornamo-nos participantes de um processo desafiante como esse, ao 

recebermos na escola em que trabalhamos um aluno com autismo e buscarmos 

iniciar um processo de inclusão desta criança. 
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No ano de 2010, trabalhávamos como coordenadora pedagógica e 

professora de uma escola particular na cidade de Rio Claro, SP, e 

acompanhamos o ingresso do aluno na escola no 1º ano do ensino fundamental, 

com 6 anos e meio. Tinha o diagnóstico médico de Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento, finalizado quando estava com 5 anos de idade. 

Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que 

apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na 

comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e 

repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro 

do autismo e psicose infantil (BRASÍLIA/MEC, 2008). 

O autismo é considerado, segundo Williams e Wright (2008) e Mello 

(2003), um distúrbio do desenvolvimento que normalmente surge nos primeiros 

três anos de vida e atinge a comunicação, a interação social, a imaginação e o 

comportamento, sendo uma condição que prossegue até a adolescência e vida 

adulta. 

Williams e Wrigth (2008, p. 33) afirmam ainda, que indivíduos com 

distúrbios do espectro do autismo têm “dificuldade em entender o ponto de vista 

ou as ideias ou sentimentos alheios”. 

O aluno em questão tinha o acompanhamento terapêutico com uma 

fonoaudióloga, pois começou a falar tardiamente e apresentava sérias 

dificuldades fonoarticulatórias. Tais dificuldades foram diagnosticadas pela 

fonoaudióloga e relatadas à Coordenadora do Serviço de Orientação 

Educacional da escola, procurando fornecer orientações para o trabalho escolar 

com o aluno. 

Posteriormente, iniciou também acompanhamento com uma Terapeuta 

Ocupacional, para trabalhar com as estereotipias motoras que apresentava. 

Foi neste contexto que iniciamos o trabalho com o aluno, sem saber 

muito bem qual caminho seguir, mas certas de que o trabalho em parceria com 

outros profissionais seria fundamental. 
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Nosso pressuposto era de que as intervenções educacionais são 

fundamentais no tratamento do autismo (AIELLO, 2002, apud GOMES, 

MENDES, 2010) e os ambientes escolares que são genuinamente espaços de 

intervenção educacional, tornam-se um importante meio para favorecer o 

desenvolvimento de crianças. Por isso, o relato dessa experiência, de nosso 

ponto de vista, é importante justamente por indicar a construção de alguns 

caminhos neste trabalho inclusivo na escola. 

 Este relato parte do desejo de compartilhar uma rica experiência 

vivenciada com este aluno autista. Experiência expressa na linguagem e na 

produção de sentidos, na busca por estratégias e materiais de trabalho e 

intervenção pedagógica; uma experiência de tempo – um tempo outro, que não 

é o do imediatismo, não é o tempo que se quantifica, mas o tempo produzido 

no diálogo, na interação. Tempo como agente pedagógico, intermediando a 

aprendizagem. 

Com as práticas de ensino e aprendizagem experimentadas, e que serão 

relatadas, aprendemos que o autismo nos impõe um modo singular de invenção, 

expressão e temporalidade. Escuta. 

 

Primeiro tempo: os gritos, as vozes e a escuta na escola... 

 

Nossa aprendizagem foi acontecendo concomitantemente ao trabalho 

desenvolvido com o aluno. A cada dificuldade com que nos deparávamos, 

iniciávamos um processo de reflexão e buscávamos uma solução. 

A primeira questão sobre a qual nos debruçamos foi a dificuldade motora 

que o aluno apresentava: traços muito leves, traçado sem intenção, desenho 

ainda rudimentar. Diante disso, nós, professora e coordenadora, procuramos 

discutir os melhores encaminhamentos metodológicos e iniciamos um trabalho 

de estimulação motora constante e diário: modelagem com massinha ou argila, 

punção, alinhavo, recorte com dedos, com tesoura, colagem, pintura utilizando 

diferentes materiais. Além disso, procurando proporcionar situações para o 
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desenvolvimento do desenho, muitas atividades foram propostas visando à 

estruturação do esquema corporal e sua representação gráfica: jogos explorando 

as partes do corpo, visualização do corpo no espelho, recortes de partes do corpo 

humano e montagem com as figuras, dentre outras. 

Acreditávamos que a pessoa com necessidades educacionais especiais se 

beneficiaria das interações sociais e da cultura na qual está inserida, sendo que 

essas interações seriam propulsoras de mediações e conflitos necessários ao 

desenvolvimento pleno do indivíduo e à construção dos processos mentais 

superiores (VYGOTSKY, 1987). 

Nesse processo, percebíamos que toda a estimulação proposta não 

levava à imediata evolução da habilidade, o que nos fez refletir sobre nossa 

ansiedade, enquanto docentes, de esperar por aprendizagens imediatas e bem 

sucedidas. Um primeiro grito! Adquirimos, nesse processo reflexivo, nossa 

nova aprendizagem: ensinar, intervir, explorar e esperar. Uma primeira escuta... 

Descoberta e aprendizagem de outro tempo. O tempo da experimentação – de 

fazer conexões, invenções com o que nos foi apresentado. 

Neste primeiro tempo, uma surpresa, que viria a colocar “em xeque” uma 

prática cotidiana do tempo: o tempo instituído, que é quantificado em minutos, 

e que seguimos, às vezes, sem perceber. Essa reflexão nos levou a entender que 

a prática de inclusão e o contato com a diferença, na sala de aula, possibilitaram 

trabalhar em outra perspectiva, em outra dimensão de tempo. 

No ano seguinte, novo desafio: trabalhar a alfabetização. Já no ano 

anterior (1º ano), o trabalho com a leitura e a escrita havia sido iniciado, 

explorando o nome do aluno, o reconhecimento, identificação e nomeação das 

letras; mas, agora, nossa preocupação era proporcionar inúmeras situações 

didáticas que explorassem a leitura e a escrita de forma mais aprofundada, 

viabilizando o processo de alfabetização. Não tínhamos como saber se o aluno 

se alfabetizaria naquele ano letivo, mas tínhamos a certeza de que seria possível 

iniciar esse trabalho. 
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Consonantes com nossa primeira aprendizagem – ensinar, intervir, 

explorar e esperar... – passamos a trabalhar com o processo de alfabetização 

proporcionando situações didático-metodológicas em que o aluno pudesse 

reconhecer, identificar, nomear as letras, palavras, além de construir, ele 

próprio, suas palavras. 

Nesse caminhar, mais um grito! O aluno respondia corretamente em 

algumas situações e em outras não. Algumas vezes nomeava as letras com 

certeza e correção, lia pequenas palavras. Em outras, não o fazia. Nossas 

perguntas pareciam não ter resposta: o aluno não memorizava? Tinha algum 

comprometimento da visão? Nossas buscas e reflexões nos levaram o discutir 

o caso com outros profissionais e, então, na troca e reflexão mútuas, ocorre uma 

nova escuta: o aluno apresentava maior facilidade em identificar objetos com a 

visão horizontal, ao invés da visão na vertical. Quando pedíamos ao aluno para 

nomear uma letra (ou palavra) que se encontrava abaixo de seus olhos a chance 

de erro era maior do que a identificação e nomeação de uma letra que se 

encontrasse à frente de seus olhos. Nossa segunda aprendizagem: construímos 

uma pequena lousa, que podia ser apoiada em pé sobre a mesa e trabalhávamos 

com a escrita e a leitura utilizando letras móveis, presas por ímãs à lousa. 

Assim, o aluno começou a ler e a escrever... Um caminhar que evoluiu 

do período pré-silábico da escrita para o silábico. O ano letivo encerrou-se sem 

que o aluno tivesse completado seu processo de alfabetização, mas sabíamos 

que, tendo iniciado, o processo teria continuidade no ano seguinte. Encontra-

mos em Sampaio (2001) apoio para essa consideração: 

A criança “ainda não sabe”, mas é capaz de vir a saber. O 

“ainda não saber” não paralisa, impedindo novos saberes, 

e pode incorporar ao cotidiano da sala de aula um aprender 

mais solidário, com as crianças sendo ajudadas pelos seus 

companheiros ou pela professora a realizar o que ainda 

não são capazes de fazer sozinhas. (p. 9) 
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Segundo tempo: os gritos, as vozes e a escuta dos pais... 

 

Nessa relação de aprendizagem entre aluno e escola, outros personagens 

apareciam: os pais. 

A família deve estar presente em todos os momentos do processo 

educativo do aluno com deficiência. Segundo Perez (2007, apud SCHIAVON, 

PEDRO, ZANATA, 2010), o acompanhamento escolar da família resulta de 

diferentes atitudes, que vão desde o apoio constante nos estudos ou atendimento 

periódico, até a ausência na colaboração com atividades escolares, 

principalmente na tarefa de casa. 

No sentido da colaboração, o trabalho de parceria entre os pais e a escola 

tem impacto positivo no desenvolvimento da criança, segundo Mittler (2003). 

A parceria, entendida como processo, não como meta de chegada, assim como 

a inclusão, implica respeito mútuo, vontade de aprender com o outro, um 

propósito comum (MITTLER, 2003, p. 213). 

Foi assim desenvolvido o trabalho com os pais. Inicialmente, os pais 

vivenciavam situações de ensino e aprendizagem com o filho nos momentos de 

realização da tarefa de casa. 

Outro grito! O aluno resistia em fazer as tarefas, não queria que a mãe 

ajudasse, ou quando isso acontecia, esta acabava por fazer pelo filho a tarefa 

proposta. Nas reuniões entre a escola e os pais esse assunto era discutido, os 

pais eram orientados a ler para o filho, dar-lhe a informação quando necessário, 

mas cobrar dele a ação que lhe era requerida: pensar sobre a escrita e sua 

organização. Procurávamos explicitar aos pais que o aluno precisava de 

adequação curricular e metodológica, pois ainda não conseguia acompanhar o 

mesmo currículo desenvolvido com os alunos da classe. 

Para tais adequações, pretendia-se o progresso individual do aluno, mas 

de forma a garantir a interação com os outros, promovendo atividades de 

cooperação em sala de aula. 
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Os pais compreenderam o processo proposto pela escola, mas algumas 

perguntas que faziam indicavam a presença de um grito latente: nosso filho vai, 

um dia, aprender o que os outros aprendem? Vai para a universidade? Nossa 

escuta era inquieta, não sabíamos respostas, só podíamos mostrar dados que 

tínhamos presente: o aluno aprendia o que os outros alunos aprendiam, mas 

num tempo diferente. Era preciso esperar... 

Neste contexto, é importante observar que a baixa expectativa dos pais 

pode ser decisiva para o fracasso escolar do filho, já que reproduz o estigma da 

incapacidade que pode refletir na escola e na ação docente, bem como no 

próprio aluno que incorpora e aceita esse estigma. Por outro lado, a alta 

expectativa também pode ser prejudicial, pois pode ir além da capacidade dos 

filhos provocando frustração e conflitos, já que se exige sempre mais do aluno, 

do professor e da escola (CAMARGO, 2000, apud SILVEIRA, 2010). 

Os pais, por vezes, precisaram de orientação quanto à melhor forma de 

lidar com o filho. O aluno passava por um momento de percepção da diferença, 

resistia aos poucos limites impostos pelos pais (pai se mostrava mais 

contundente, enquanto a mãe era mais permissiva) . A escola, consciente de 

seus limites, insistia que a família procurasse por um atendimento psicológico, 

que pudesse apoiar o crescimento emocional do aluno e orientar a família nesse 

processo. Algumas vozes que concordam, mas um grito latente de resistência... 

O atendimento psicológico ainda não aconteceu. 

É nesse contexto que mais um ano letivo se inicia, com o desafio de 

concluir com o processo de alfabetização do aluno, agora no 3º ano. 

 

Terceiro tempo: as vozes, os gritos e a escuta da professora... 

 

Nesse momento, queremos partilhar um pouco do que foi pensar a 

prática e atuar, inventando estratégias, disponibilizando recursos que 

favorecessem a aprendizagem do aluno na sala de aula. Uma vivência 

significativa, como aponta Barbosa (2006), onde também fica evidente o 
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aprendizado da professora, no contato com a realidade que se dá a ver e que 

propomos refletir sobre. 

O encontro da nova professora com o aluno autista foi promovido pela 

escola em situação bastante especial, e que possibilitou entrosamento e 

prevenção de possíveis transtornos futuros – pois não é raro ouvir e ler que 

autistas têm dificuldades com a mudança na rotina, além da dificuldade de 

socialização, que estariam em jogo na substituição da professora que 

aconteceria meses depois. 

Na sala de aula, duas professoras (a titular que se afastaria mais tarde, 

em função de licença gestante, e a substituta), vinte alunos e, dentre eles, um 

autista. Parece excludente a ênfase na questão do aluno autista, mas no início 

do trabalho, parecia assim. O desconhecido parecia assustador. Gritamos... 

Entretanto, o encontro foi leve. Leve, leve, muito mais leve do que o 

rótulo que carregava o desconhecido. Doce. Comportamento estereotipado 

(mas quem é que não tem um?), comunicação restrita, olho no olho só por um 

segundo. Adaptações materiais. Questões repetidas a respeito do mesmo 

assunto. Teste. 

Era comum que questionasse sobre um mesmo assunto, repetidas vezes. 

Para o médico que o acompanha há anos, esta era uma forma de testar as pessoas 

e verificar sua coerência e sinceridade. 

Para Williams e Wright (2008), trata-se de uma dificuldade da memória, 

possivelmente porque depois de pronunciadas, as palavras são difíceis de 

lembrar pela criança autista, que pode, repetidas vezes, perguntar, como uma 

forma de entender e lembrar. 

 

Realidade. O aluno passava a maior parte do tempo sem realizar alguma 

atividade direcionada para a escrita (mas não sem produzir), pois a coordenação 

motora comprometida dificultava o manejo de lápis ou outro instrumento. Ele 

não estava alfabetizado, o que o impedia de registrar, e realizar as atividades 

comuns com os outros alunos da sala em todo momento. 
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Conhecia todas as letras do alfabeto, escrevia seu nome e treinava a 

escrita das sílabas (famílias silábicas) em espaços delimitados por traços de 

cinco linhas no caderno, com muita dificuldade no traçado das letras. Uma 

adaptação importantíssima, já citada anteriormente, que, além de facilitar a 

escrita de palavras (pois não exigia muita coordenação), também servia como 

suporte para textos e cadernos, foi a utilização da lousa de imã, que facilitava 

ao aluno melhor visualização, compreensão e coordenação quando lia ou 

escrevia na vertical. 

Ele conhecia a sequência numérica até 50, mas não conservava a ideia 

de adição, por exemplo. 

Para a professora, era angustiante ver o aluno sem produzir durante o 

tempo que trabalhava algum conceito ou atividade com as outras crianças, 

porque ele não conseguia se concentrar por muito tempo, para realizar 

atividades de modo autônomo, mesmo que a professora lhe orientasse. 

Era um aluno com atenção dependente – a professora precisava recobrar 

inúmeras vezes sua atenção, chamando-o pelo nome, ou repetindo as 

orientações sobre determinada atividade, para que mantivesse o foco 

atencional. 

Após as primeiras descobertas e encontros, as primeiras tentativas de 

aproximação: outra escuta. As professoras decidiram separar o planejamento 

semanal. Enquanto uma desenvolvia atividades com a maior parte da turma, 

outra colocaria em prática o planejamento específico para o aluno autista, 

quando não fosse possível que trabalhasse as mesmas atividades com o grupo 

todo. Isso faria com que tivesse maior aproveitamento do tempo na escola, com 

acompanhamento individualizado. 

 

A adequação curricular era feita a cada trimestre, paralela ao 

planejamento específico do terceiro ano, para que as necessidades e aptidões do 

aluno estivessem contempladas no plano de ensino e pudéssemos promover seu 

desenvolvimento, sua alfabetização. No plano individual, estavam 
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contempladas atividades comuns que, geralmente, exigiam oralidade, debates, 

e neste aspecto, o aluno mantinha boa participação. 

Com o desenvolvimento das atividades de alfabetização, foram incluídas 

algumas atividades para a coordenação motora, como enrolar barbante em 

carretel de tamanho grande. O barbante, posteriormente, foi substituído por um 

novelo de lã, pois não foi bem aceito pelo aluno. Ele não gostava da sensação 

de aspereza que o barbante trazia. Já a lã, passava pelo rosto, pela pele, sentia 

prazer com ela. Dizia que era macia, como uma esponja. 

Parecia difícil, para ele, coordenar os movimentos de enrolar a lã e 

segurar o carretel usando, para isso, as duas mãos. A dificuldade pode ter sido 

causada pela tendência que as crianças autistas têm de se concentrar na textura 

dos objetos, ou na sensação ao tocá-los (WILLIAMS e WRIGHT, 2008). Além 

disso, o modo de explorar o barbante e a lã poderia estar ligado à dificuldade 

de compreender a função de determinado objeto (sentido global), resultado do 

interesse sensorial exacerbado, da maior atração pelos detalhes, não pelo 

sentido global da ação (enrolar no carretel), o que Williams e Wright (2008) 

denominam dificuldade de compreender a essência. 

Outra forma comum de expressar esse interesse sensorial era querer tocar 

os objetos com os lábios. 

Propomos também outras atividades, como: pintura a dedo e com o 

pincel, realizando movimentos com o pulso; transferir contas ao longo de um 

barbante, jogar bolas com diferentes tamanhos e texturas – já que esse aspecto 

se mostrou importante, resolvemos explorar. 

O que mais mobilizava, contagiava, durante a realização das atividades 

com o aluno, era a necessidade de divertir-se e fazer relações, a todo o 

momento, com algo vivido, experimentado, ouvido, que surgia e ganhava 

expressão, de repente, com humor. 

Certo dia, ao ouvir a palavra “salto”, ele questionou: “Assalto? Como o 

de bandido?”, uma espécie de afirmação provocativa, um convite ao jogo, e 

assim iniciávamos um debate que envolvia tribunal, juiz, enfim, este é um breve 



 

 

   81 

 

relato de algumas longas conversas que se iniciavam e iam, dia após dia, 

aproximando professora-aluno e produzindo sentidos. Essa produção de sentido 

ocorria de forma mais frequente com a professora, mas se estendia aos demais 

alunos da sala que também interagiam e participavam de tais intervenções 

significativas. 

Na abertura para a alteridade, na relação com a professora, havia uma 

“liberdade de experimentação” (KASPER, 2009, p. 211). O aluno trazia, ou 

construía, na relação com a aprendizagem, e com a professora, uma espécie de 

jogo, onde tudo era tomado literalmente, e com muito humor, com alegria. 

 O humor é uma forma de pensar e uma forma de 

relacionar-se com a lei (...). Diante de uma regra proposta 

ou de um jogo proposto, revira-se a regra levando-a as 

últimas consequências. Não se questiona o que é proposto 

barrando, mas trai-se o jogo jogando, ampliando suas 

regras, levando-as ao extremo, ao absurdo. (KASPER, 

2009, p. 211) 

A aprendizagem tornava-se um processo de criação, de expansão de 

possíveis. 

Nesse jogo criativo que pode ser o processo de aprendizagem, ou o 

processo de construção do conhecimento, era evidente o interesse do aluno 

pelas suas produções, seu esforço por manter-se conectado, atento às atividades 

que estava desenvolvendo, apesar da aparente perda de foco. 

 

Fernández (1991, p. 10) aponta a alegria como um dos ingredientes da 

capacidade atencional, necessária ao processo de pensar: “la alegría es la fuerza 

que nos acerca a la potencia creativa, indiscreta, incisiva del niño y de la niña”. 

A autora afirma que a criatividade surge nutrida pela energia da alegria e da 

autoria. 

Os jogos também podiam ser “ativados” pela professora. Isso acontecia 

quando percebia que ele não estava se concentrando na realização das 
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atividades e precisava de rapidez e criatividade suficiente para chamar sua 

atenção: bastava questioná-lo sobre algum fato engraçado, ou inventar uma 

história; fazer relação com personagens de desenhos animados, perguntar se ele 

comeria pipoca no final da tarde, acompanhada de seu refrigerante preferido, 

ou convidá-lo para cantar músicas conhecidas por ele. 

Até um cajado invisível foi inventado, por ocasião de um 

questionamento que ele fez sobre o que o pastor de ovelhas carregava nas mãos, 

para quê ele servia, e a professora disse que era para “cutucá-las” – e ao dizer 

isso, o “cutucou”, causando cócegas. Esse cajado era um antídoto contra a 

monotonia. Bastava acessá-lo e o aluno voltava a sorrir e a se interessar pelas 

atividades. 

Enfim, propomos diferentes intervenções que, segundo Matos et all 

(2010) são condições necessárias para que os alunos se desenvolvam e 

favoreçam sua sociabilidade e afetividade no convívio com os outros. No caso 

do aluno autista, não seria diferente. As atividades trouxeram proximidade, 

afetividade, no convívio com a professora e os colegas, que participaram desse 

processo também. 

A experiência com o aprender passa também pelos sentidos. Aos poucos, 

brincando com os sons das sílabas, com o cajado, ou outras situações, 

conseguimos aproximação corporal, contato visual com o aluno. Hoje, nos 

abraçamos, beijamos. É possível tocar seus cabelos com frequência, sem que 

ele fuja. Essa conquista é fascinante! 

 Na elaboração das avaliações e das atividades de classe, trazíamos seus 

personagens preferidos para não somente prender sua atenção, mas tornar 

aquele momento de aprendizado mais divertido, mais seguro, talvez. 

Ele ficava muito feliz ao reconhecer Tico e Teco, o Pato Donald ou o 

Mickey. Ao realizar as atividades, fazia relações inusitadas entre as 

personagens, o que facilitava sua compreensão e o desenvolvimento do 

trabalho, sempre baseado na oralidade, no diálogo. 
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Foi curioso, um dia, quando realizava uma atividade onde deveria juntar 

animais aos pares (que a professora disse, seriam pares para dançar na festa 

junina) e, percebendo que dois animais não tinham pares (macho e fêmea), 

inventou que estes seriam, então, os cantores da festa. Depois desta definição, 

ele realizou a atividade cantando uma música da dupla sertaneja “Victor e Léo” 

o que, em sua visão, seria um fundo musical adequado para uma festa junina. 

As avaliações foram realizadas da mesma forma como outros exercícios 

rotineiros, também como espaços de formação e criação. Cabia à professora 

questionar, oferecer subsídios para que o aluno conseguisse realizar as 

atividades propostas. 

A função diagnóstica destas avaliações não ficava prejudicada, pois ao 

final de cada uma delas seguia um parecer da professora, onde relatava as 

principais dificuldades e as principais conquistas do aluno. 

No que se refere às atividades de Língua Portuguesa (alfabetização) e 

Matemática, a partir do que o aluno produzia (avanço) íamos inventando novas 

formas de trabalhar, buscando novos conteúdos. 

Atualmente, o aluno lê e escreve com lápis (tipo jumbo) em espaço 

reduzido para uma linha do caderno, precisando ainda do apoio vertical para o 

caderno. 

A sequência numérica ampliou-se de 50 para 100, reconhecendo dezenas 

e unidades. A adição de quantidades ainda é um desafio. Ainda não há 

conservação do conceito. 

 

O aluno parece sempre criar seus pensamentos; quase nunca tem uma 

conclusão a respeito das coisas, dos fatos. Williams e Wright (2008, p.47) 

afirmam que o autista tem dificuldade para transferir aptidões ou expectativas 

que aprenderam em determinada situação para outra. Isso nos faz refletir sobre 

a possibilidade de construir formas de os alunos estabeleceram interrelações 

entre os conteúdos estudados, oferecendo condições de se tornarem produtores 

de conhecimento 
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Avançamos, durante dois meses de trabalho individualizado e coletivo 

na manutenção da atenção/concentração – o aluno consegue realizar as 

atividades propostas, seguindo uma orientação da professora. Avançamos na 

exclusão das falas ou dos questionamentos repetitivos e em uma considerável 

diminuição dos comportamentos estereotipados. É necessário destacar o 

convívio social, o companheirismo estabelecido com as outras crianças durante 

todo o seu percurso escolar. 

A classe, como um todo, acolheu o aluno, envolvendo-o nos trabalhos 

em grupo, incentivando-o a falar, a pintar, a escrever. Nas atividades de 

educação física essa acolhida ainda é trabalhada, pois a vivência das 

competições dificulta a escolha desse aluno pelos grupos, uma vez que ele ainda 

não demonstra a rapidez e a coordenação motora necessárias para a realização 

de alguns jogos. 

Nesse sentido, talvez tenhamos falhado na cooperação, como indicado 

por Pacheco (2007), especialmente nas atividades na sala de aula, onde foram 

priorizadas, por conta da necessidade de aproximação com o aluno, te-mas de 

seu interesse, em detrimento dos temas desenvolvidos pela sala. Não havia, 

necessariamente, um entrosamento entre os temas desenvolvidos com o aluno, 

nas atividades específicas de alfabetização, e os temas desenvolvidos com a 

classe, nas diferentes disciplinas. 

 

Todas as atividades citadas aconteciam com especial ritmo lento, fala 

mansa. Outra temporalidade – da espera, da calma, do pensamento criativo. O 

tempo de reunir-se com borboletas e árvores... Realizar debates com as árvores, 

guerras com moinhos de vento, a exemplo do maravilhoso Dom Quixote. 

Apresentava-se a dimensão do tempo criativo; tempo de compreender, 

intervir, escutar. 

 

Quarto tempo: registrar, distanciar, avaliar e refletir 
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Durante o trabalho com o aluno, em nossa jornada de inclusão, não nos 

fixamos na busca por explicações, teorizações, justificativas. Não somente. 

Acreditamos que, nos colocando à disposição da criatividade e da imaginação, 

conseguimos promover o desenvolvimento do aluno com qualidade e alegria. 

Trabalhamos a construção do conhecimento em seus aspectos afetivo, social, e 

pedagógico. 

Daí nossa vontade de partilhar essa rica experiência, a partir de nossos 

registros pessoais, tentando tomar a distância necessária para avaliar nossas 

práticas, e contribuir para a formação de novas experiências, novos 

conhecimentos – estes que transbordam nas escolas, mas, por vezes, tornam-se 

invisíveis. Este foi o tempo adequado da teorização, quando pudemos refletir e 

aprofundar conceitos sobre o assunto. 

Podemos dizer que nos colocamos na escuta (VILELA, 2008), fazendo-

nos outro (não o outro): professora, coordenadora, pais, entendendo que a 

escuta fratura as identidades. Na escuta nos aproximamos, nos implicamos, 

fraturamos, criamos. Tornamo-nos parceiros, mergulhando em outro mundo, 

em outra forma de pensar, produzir, criando outro modo de ver, agir. 

 

Acessamos e experimentamos outro modo de ser que o aluno apresenta 

e desafia a ver e sentir. Grita! 
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Resumo 

 

A inclusão da criança com autismo em escolas de ensino regular tem 

sido bastante discutida no âmbito educacional devido à complexidade das 

características e dificuldades apresentadas por elas quando inseridas na escola. 

Quando tratamos sobre o processo de inclusão escolar de crianças com autismo, 

diretamente recaímos sobre o papel do professor, visto que ele é o principal 

responsável e mediador da aprendizagem dos alunos. Desse modo, esse artigo 

apresenta como problemática: Qual o papel do professor frente à inclusão 

escolar de crianças com autismo? Com base nessa problemática, o presente 

artigo tem como objetivo investigar o papel do professor frente à inclusão da 

criança com autismo na rede regular de ensino. Para o referencial teórico do 

estudo contou-se com a contribuição de alguns pesquisadores, como: Órru 

(2003), Mello (2004), Galdino (2011), Melo, Lira e Facion (2008), Mousinho 

et al (2010), Lopez (2011). Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo, 

utilizando um estudo de caso com enfoque qualitativo, com o uso de uma 

entrevista semiestruturada. Participaram dessa pesquisa duas professoras de 

crianças com autismo de uma escola de tempo integral da rede pública do 

município de Arapiraca–AL. De uma forma geral, os resultados indicaram a 

necessidade do professor estar preparado para a inclusão escolar, o que 

significa, neste caso, inserir metodologias de ensino diferenciadas e voltadas 

para o atendimento dos alunos com autismo. Os dados indicaram, ainda, a 

importância de se estabelecer uma boa relação entre o professor e o aluno com 

autismo no sentido de garantir sua permanência e aprendizagem. Portanto, a 

relação de um professor e o seu papel frente aos alunos com deficiência, 

especificamente aqui o autismo, pode tornar-se primordial para que a inclusão 

escolar aconteça de forma bem sucedida. 

 

Palavras-chave: Autismo. Inclusão. Papel do professor. 
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Introdução 

 

A busca por uma educação igualitária é tema recorrente no atual contexto 

educacional, principalmente quando se refere à inclusão de crianças com 

deficiência em escolas de ensino regular. Apesar da ampla discursão em torno 

dessa temática, ainda há uma série de limitações quanto à prática da inclusão e 

o papel do professor, para que o mesmo esteja preparado para lidar com as 

dificuldades provindas do ensino voltado para a criança com deficiência. 

Quando falamos sobre a inclusão da criança com autismo na escola de 

ensino regular, devemos pensar também no professor, pois este deve estar 

preparado para receber os alunos com deficiência, sem fazer distinção, 

comparação ou até a exclusão dos mesmos. Diante disso, este artigo apresenta 

como problemática: Qual o papel do professor frente à inclusão escolar de 

crianças com autismo? Neste trabalho, o professor é visto como mediador no 

processo inclusivo, é ele quem promove o contato inicial da criança com a sala 

de aula e é o responsável por incluí-lo nas atividades com toda a turma. Com 

base nessa problemática, o presente artigo tem como objetivo investigar o papel 

do professor frente à inclusão da criança com autismo na rede regular de ensino. 

Para o referencial teórico do estudo contou-se com a contribuição de 

alguns pesquisadores que vêm desenvolvendo estudos pertinentes à temática 

que abordamos, como Órru (2003), Mello (2004), Galdino (2011), Melo; Lira; 

Facion (2008), Mousinho et al (2010), Lopez (2011). 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo, utilizando um estudo 

de caso com enfoque qualitativo, A pesquisa foi realizada em uma escola de 

tempo integral da rede pública do município de Arapiraca. Os dados foram 

coletados através de entrevistas semiestruturadas, realizadas com duas 

professoras dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Iniciamos nossa pesquisa relatando algumas considerações históricas do 

autismo, destacando sua origem com base nos estudos pioneiros de Léo Kanner 
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e Hans Asperger e nos primeiros relatos sobre ele. Além disso, abordamos as 

principais ideias acerca do que poderia ocasionar esse distúrbio em crianças, 

tendo por base investigações que estudiosos fizeram com pessoas autistas e que 

levam em consideração tanto aspectos biológicos quanto aspectos ambientais. 

 

Em seguida abordamos a inclusão de crianças com autismo em escolas 

de ensino regular, destacando que a inclusão de crianças com deficiência é 

amparada pela lei, mas que isso não basta para que haja a inclusão. 

 

Dando continuidade, relatamos sobre o papel do professor destacando-o 

como mediador da aprendizagem e fundamental frente à inclusão da criança 

com autismo. 

 

Nas considerações finais, enfatizamos que o papel do professor frente à 

inclusão é fundamental e contribui de modo efetivo tanto no desenvolvimento 

quanto na aprendizagem, entretanto apesar de sua importância nem sempre é 

valorizado ou incentivado a investir em sua formação. 

 

Autismo: algumas considerações 

 

O termo Autismo é de origem grega que significa “próprio” ou de “de si 

mesmo”, e é utilizado para denominar comportamentos humanos voltados para 

o próprio indivíduo. Praça (2011, p.25) elucida que a criança com autismo: 

[…] permanece em seu mundo interior como um meio de 

fugir dos estímulos que a cerca no mundo externo. Outro 

motivo para o autista permanecer em seu universo interior 

é o fato de que, em geral, o autista sente dificuldade em se 

relacionar e em se comunicar com outras pessoas uma vez 
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que ele não usa a fala como meio de comunicação. Não se 

comunicando com outras pessoas acaba passando a 

impressão de que a pessoa autista vive sempre em um 

mundo próprio, criado por ela e que não se interage fora 

dele. 

Em 1906, o termo autismo foi utilizado pela primeira vez na literatura 

psiquiátrica, porém só passou a ser reconhecido no ano de 1912, quando Eugene 

Bleuler, utilizou para descrever um sintoma de esquizofrenia, o qual definiu 

como sendo uma ‘’fuga da realidade’’ onde a criança parecia optar por não 

interagir com outras pessoas. Algum tempo depois essa palavra foi utilizada por 

dois psiquiatras: Léo Kanner e Hans Asperger para dar nomes aos sintomas 

diagnosticados em seus pacientes. 

Todavia, ficou provado que esses pacientes apresentavam apenas uma 

das manifestações do autismo, que os sintomas são distintos em cada paciente 

e que podem apresentar intensidades maiores e menores, onde o paciente pode 

apresentar sinais de deficiência mental ou pode viver aparentemente uma vida 

próxima do normal. 

Baseando-se em aspectos históricos do autismo, Klin (2007) afirma que 

em 1943, Leo Kanner tinha descrito 11 casos denominados por ele de distúrbios 

autísticos do contato afetivo e percebeu que havia nestes casos uma 

“incapacidade de relacionar-se” de formas usuais com as pessoas desde o início 

da vida. De acordo com a autora, ele também observou respostas incomuns ao 

ambiente, que incluíam maneirismos, motores estereotipados, resistência à 

mudança ou insistência na monotonia. 

Considerando o estudo feito através dessas 11 crianças diagnosticadas 

com esquizofrenia, Kanner observou o autismo como a característica mais 

acentuada, chegou a afirmar que o autismo era inato, pelo fato de suas 

características se mostrarem precocemente, antes mesmo da criança completar 

três anos. Porém ao longo de seu estudo e ao ter mais contato com seus 

pacientes e os pais, percebeu uma relação de frieza afetiva que os pais 
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mantinham com os filhos e que poderia ter ocasionado em comportamentos 

hostis que se desenvolveram inconscientemente nas crianças. 

As suposições de Kanner apresentaram intensa influência no referencial 

psicanalítico da síndrome que apontavam em uma causa emocional ou 

psicológica para explicar como se desenvolve o autismo, e a qual teve como 

seus principais precursores os psicanalistas Bruno Bettelheim e Francis Tustin. 

Bettelheim acreditava que uma falha materna poderia ser responsável 

pelo desenvolvimento do autismo, enquanto Tustin afirmava que havia uma 

fase autística do desenvolvimento normal, em que o afeto materno funcionava 

como uma ponte entre esse estágio do desenvolvimento da criança e a vida 

social. Se a mãe negasse afeto ao bebê e agisse friamente, a criança não 

conseguiria sair desse estágio, ficando presa na fase autística. 

Desde a década de 60 no século XX, o autismo foi considerado um 

transtorno de origem biológica que compromete o sistema nervoso, 

supostamente causado pela interrupção do desenvolvimento de células do 

sistema límbico do cérebro. 

O Autismo em seu amplo espectro de gravidade é conhecido, agora, por 

ter muitas etiologias. [...]. Foi estabelecido que o autismo é apenas um dos 

transtornos do desenvolvimento do cérebro definidos (multi) dimensionalmente 

e que afetam comportamentos humanos complexos (RAPIN; TUCHMAN, 

2009, p. 20-22). 

Após um longo caminho de descobertas, o autismo passou a ser 

classificado como um déficit neurobiológico que já nasce com a criança e 

compromete o desenvolvimento cognitivo. É definido também como um 

transtorno invasivo do desenvolvimento (TID), que possui basicamente quatro 

aspectos de manifestações, que são: deficiências qualitativas na interação 

social, dificuldades na comunicação, protótipos de comportamento 

estereotipados e um repertório limitado de interesses e atividades. 

Mello (2004, p.114-115), caracteriza a tríade de dificuldades que seriam 

as manifestações comuns causadas pelo autismo, são elas, 
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• Dificuldade de comunicação - caracterizada pela 

dificuldade em utilizar sentido todos os aspectos da 

comunicação verbal e não verbal. 

• Dificuldade de sociabilização - este é o ponto crucial 

no autismo e o mais fácil de gerar falsas interpretações. 

• Dificuldade no uso da imaginação - se caracteriza por 

rigidez e inflexibilidade e se estende às várias áreas do 

pensamento, linguagem e comportamento da criança. 

Exemplo: comportamentos obsessivos e ritualísticos. 

Conforme Pereira; Riesgo; Wagner (2008) somando-se aos sintomas 

principais apresentados anteriormente, as crianças com autismo frequentemente 

apresentam distúrbios comportamentais graves, como automutilação e 

agressividade em resposta às exigências do ambiente, além de sensibilidade 

anormal a estímulos sensoriais. 

Galdino (2011) assegura que o autismo diferente de muitas outras 

doenças ou distúrbios, traz consigo muita complexidade, pois, quase nada se 

sabe sobre suas causas. Ele é determinado apenas, por conta de mínimos 

sintomas e características que vão surgindo ao longo do tempo. Como ainda não 

há total clareza a respeito do autismo, muitos cientistas e estudiosos de todo o 

mundo tentam buscar esses fatores causadores do mesmo. 

O autismo surge como uma combinação de fatores biológicos e 

ambientais, o processo é iniciado com a combinação múltipla de genes, mas é 

desencadeado de acordo com o ambiente em que o indivíduo é inserido quando 

nasce. 

 

A inclusão de crianças com autismo em escolas de ensino regular 
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Com a aquisição de novos valores e princípios, a sociedade se mostra 

cada vez mais presente em discursões sobre a importância da educação 

inclusiva, em decorrência disso, uma série de políticas públicas têm sido 

desenvolvidas para promover a inclusão de crianças com deficiência em escolas 

de ensino regular. Essa realidade é proveniente de mudanças significativas que 

vêm ocorrendo no âmbito da educação escolar que ressaltam a importância de 

adequar os ambientes educacionais às necessidades de crianças com 

deficiência. A escola que antes excluía e rejeitava crianças com deficiência, 

agora se vê desafiada a prover um ensino de qualidade, criando metas para 

enfrentar e superar as dificuldades encontradas. 

De acordo com Rodriguez (2006) a exclusão é devida provavelmente a 

fatores culturais, que nos conduzem a pensar que a diferença é perigosa. 

Demanda-se cuidado com as pessoas diferentes – seja na identidade sexual, 

socioeconômica, de deficiência de etnia etc. As ideias feitas da sociedade sobre 

o que é diferente faz com que a mesma passe a excluir, isolar e banir, o que 

resulta na necessidade de identificar e criar programas para combater a 

exclusão, gerando assim um conceito contrário: a inclusão. 

Klein (2010) alega que a palavra ‘’inclusão’’ tem sido utilizada como 

jargão na área educacional para marcar as práticas que gostaríamos que fossem 

mais justas, democráticas e solidárias para com o outro. O ato de incluir vai 

além da inserção, faz-se necessário tornar o indivíduo parte de um todo, para 

que o mesmo não seja rotulado e excluído por apresentar comportamentos e 

características diferenciadas. 

Já o ensino que possibilita educar de forma inclusiva para as 

diversidades, segundo Melo, Lira e Facion (2008, p.65), 

[...] impõe a construção de um projeto que não se dará ao 

acaso nem de uma hora para outra e que não é uma tarefa 

individual. Ao contrário, trata-se de um trabalho coletivo, 

que envolve discursões e embates entre diferentes esferas 

(governo, sociedade, escola e indivíduo) em que seja 
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possível refletir sobre que escola queremos construir e que 

indivíduos pretendemos formar. 

Podemos entender que para acontecer a inclusão de fato, os sistemas de 

ensino devem criar escolas e capacitar professores e funcionários, para que os 

mesmos compreendam a singularidade de cada criança e aprendam a conviver, 

respeitar e principalmente oferecer a mesma qualidade de ensino a todos, com 

as mesmas condições de desenvolvimento. 

De acordo com Lopez (2011, p. 16), 

Professores, orientadores, supervisores, direção escolar, 

demais funcionários, famílias e alunos precisam estar 

conscientes dessa singularidade de todos os estudantes e 

suas demandas específicas. Esta tomada de consciência 

pode tornar a escola um espaço onde os processos de 

ensino e aprendizagem estão disponíveis e ao alcance de 

todos e onde diferentes conhecimentos e culturas são 

mediados de formas diversas por todos os integrantes da 

comunidade escolar, tornando a escola um espaço 

compreensível e inclusivo. 

Diante dessa perspectiva, a inclusão da criança com autismo em sala de 

aula deve existir de forma consciente, o conjunto escolar tem que possuir um 

suporte pedagógico sólido para incluir o aluno no contexto educacional de 

forma que todos os envolvidos assimilem a situação e conhecimento das 

metodologias a serem trabalhadas visando à superação de limitações da criança 

com autismo. 

É necessário ressaltar que por mais importante que seja inserir a 

criança com deficiência na sala de aula regular, é preciso criar meios para que 

ela permaneça na escola, sem que tenha prejuízos em seu desenvolvimento. 

Nesse sentido, os princípios da escola inclusiva devem garantir conforme 

Carvalho (2007, p.81 apud BALBINO, 2010, p.41), 

• o direito à educação; 
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• o direito à igualdade de oportunidades, o que não 

significa um “modo igual” de educar a todos e sim dar a 

cada um o que necessita, em função de suas características 

e necessidades individuais; 

• escolas responsivas e de boa qualidade; 

• o direito de aprendizagem; e 

• o direito à participação. 

Falar sobre a inclusão de crianças com autismo em sala de aula regular 

nem sempre é fácil, por vezes gera polêmica e amplas discursões devido à 

complexidade das características apresentadas quando as mesmas são inseridas 

no ambiente escolar. A criança com autismo, diante de convívio com outras 

crianças pode apresentar comportamentos agressivos com os professores e 

colegas, podendo ocasionar conflitos. Entretanto o professor quando recebe 

uma criança com autismo em sua sala de aula, sente-se desafiado ao iniciar o 

processo de inclusão, pois a criança apresenta grande dificuldade em interagir 

e se comunicar. Acerca disso, Felício (2007, p. 25), 

É importante salientar que, para se educar um autista é 

preciso também promover sua integração social e, neste 

ponto, a escola é, sem dúvidas, o primeiro passo para que 

aconteça esta integração, sendo possível por meio dela a 

aquisição de conceitos importantes para o curso da vida. 

 

Quando falamos em incluir alunos com autismo no ensino regular, 

automaticamente pensamos nas dificuldades de socialização do mesmo com o 

meio, é a partir dessa problemática que é gerada a discussão sobre esse tema. 

Essa inclusão exige uma boa estrutura pedagógica, além de profissionais 

capacitados para atender a possíveis disparidades decorrentes do 

comportamento apresentado por essas crianças. 
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A inclusão de crianças com autismo em sala de aula regular prevista em 

lei assegura ao aluno o direito do acesso ao ensino, ficando à escolha dos pais 

matricularem ou não os filhos em escolas regulares. Para que a instituição de 

ensino promova inicialmente o desenvolvimento e, posteriormente, a 

aprendizagem é necessário que ela disponha de uma prática pedagógica coletiva 

na qual seja esclarecida a importância do envolvimento familiar com a escola, 

além de mudanças de caráter estrutural e metodológico, privilegiando um 

currículo que se adeque também às necessidades da criança com autismo. 

Para Paulon; Freitas; Pinho (2005, p. 25-26), 

As escolas, de modo geral, têm conhecimento da 

existência das leis acerca da inclusão de pessoas com 

necessidades educacionais especiais no ambiente escolar 

e da obrigatoriedade da garantia de vaga para estas. As 

equipes diretivas respeitam e garantem a entrada destes 

alunos, mostrando-se favoráveis à política de inclusão, 

mas apontam alguns entraves pelo fato de não haver a 

sustentação necessária, como por exemplo, a ausência de 

definições mais estruturais acerca da educação especial e 

dos suportes necessários a sua implementação. 

No entanto, existem questões que precisam ser alteradas em função da 

inclusão, como por exemplo, a forma pejorativa que colegas e funcionários 

utilizam ao se referirem criança com autismo, devido à falta de esclarecimento. 

 

O papel do professor frente à inclusão da criança com autismo 

 

Quando discutimos sobre a inclusão, diretamente recaímos sobre o papel 

do professor frente a esse processo, tendo em vista que ele estabelece um 

contato contínuo e duradouro com a criança. Com as mudanças sociais que vêm 

ocorrendo na sociedade, novas atribuições recaem sob a responsabilidade do 
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professor, e este tem que estar preparado para lidar com as situações mais 

desafiadoras no dia a dia, incluindo a educação de crianças com autismo. 

Quando nos referimos ao papel do professor neste artigo, pressupomos 

que se faz necessário uma intervenção mediatizada por parte deste, nesse 

sentido, o professor deixa de ser apenas um transmissor de conhecimentos para 

ser um orientador, que estimula o desenvolvimento e a aprendizagem a partir 

de interações construídas no envolvimento de toda a turma. Podemos dizer que 

a mediação “é processo de intervenção de um elemento intermediário numa 

relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse 

elemento” (OLIVEIRA, 1997, p.26). 

A inclusão está diretamente relacionada com o processo de ensino-

aprendizagem, não basta só incluir, a escola deve ofertar um ensino de 

qualidade e para isso o professor deve desenvolver metodologias diversificadas 

e flexíveis. Para que se possa obter uma resposta positiva ao seu trabalho, essa 

desenvoltura terá que existir independente da heterogeneidade encontrada em 

sala de aula. 

Lopez (2011) atribui o papel do professor como o mediador, ela o define 

como aquele que no processo de aprendizagem favorece a interpretação do 

estímulo ambiental, chamando a atenção para seus aspectos cruciais, atribuindo 

significado à informação concebida, possibilitando que a mesma aprendizagem 

de regras e princípios sejam aplicados às novas aprendizagens, tornando o 

estímulo ambiental relevante e significativo, favorecendo desenvolvimento. 

Com relação a sua participação na inclusão da criança com autismo em 

escolas de ensino regular, o professor tem um papel determinante, pois é ele 

quem recepciona e estabelece o primeiro contato com a criança, seja positivo 

ou negativo, dessa forma ele é um grande responsável por efetivar ou não o 

processo de inclusão, considerando que é seu dever criar possibilidades de 

desenvolvimento para todos, adequando sua metodologia as necessidades 

diversificadas de cada aluno. 
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De acordo com Mousinho, et al (2010) as crianças que apresentam 

dificuldades de comportamento e socialização, são geralmente vistas como 

excêntricas e bizarras por seus colegas, tornando difícil e complexo o papel do 

professor diante do desafio de ensinar e incluir simultaneamente. As crianças 

com autismo têm dificuldade de entender sobre as relações humanas e as regras 

e convenções sociais. Podem ser ingênuas e não compartilham do senso 

comum. Sua rigidez gera dificuldade em gerir a mudança e as tornam mais 

vulneráveis e ansiosas. Muitas vezes não gostam de contato físico. Se a situação 

for mal manejada, podem acabar exploradas e ridicularizadas por outras 

crianças. No entanto, elas querem ser parte do mundo social e ter amigos, mas 

não sabem como fazer para se aproximar. 

O papel do professor nessa perspectiva é tornar possível a socialização 

da criança com autismo na sala de aula e adequar a sua metodologia para 

atender as necessidades destes. Em muitas situações, as crianças com autismo 

ficam às margens do conhecimento ou não participam das atividades grupais, 

fato que exige do professor sensibilidade para incluí-lo ao convívio com o meio, 

visto que é no processo de socialização que se constitui o desenvolvimento e 

aprendizagem. É importante que o professor detecte as dificuldades existentes 

e investigue o nível de desenvolvimento dos mesmos, para que dessa forma ele 

saiba quais aspectos devem ser trabalhados com a criança. 

Segundo Santos (2008, p.30), 

O nível de desenvolvimento da aprendizagem do autista 

geralmente é lento e gradativo, portanto, caberá ao 

professor adequar o seu sistema de comunicação a cada 

aluno. O aluno deve ser avaliado para colocá-lo num grupo 

adequado, considerando a idade global, fornecida pelo 

PEP-R, desenvolvimento e nível de comportamento. É de 

responsabilidade do professor a atenção especial e a 

sensibilização dos alunos e dos envolvidos para saberem 

quem são e como se comportam esses alunos autistas. 
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É indispensável que o professor conheça todas as características e 

dificuldades que abrangem esse transtorno, só assim ele será capaz de planejar 

suas ações de modo que no vivenciar das experiências a criança não seja vítima 

de atos discriminatórios. Sobre isso Orrú (2003, p.1) diz, 

É imprescindível que o educador e qualquer outro 

profissional que trabalhe junto à pessoa com autismo seja 

um conhecedor da síndrome e de suas características 

inerentes. Porém, tais conhecimentos devem servir como 

sustento positivo para o planejamento das ações a serem 

praticadas e executadas […]. 

Entendemos que para um bom resultado nesse processo, o professor deve 

ter propriedade nas práticas aplicadas e conhecimento pleno do que é o autismo. 

É muito importante que ele tenha sensibilidade e serenidade para promover em 

sala de aula a consciência de atos inclusivos, buscando contribuir, dessa forma, 

no desenvolvimento e aprendizagem. 

Temos observado na realidade educacional, que a formação de 

professores não oferece uma base sólida nos aspectos teóricos e práticos, de 

modo, que poucos professores possuem uma formação básica centrada nos 

aspectos inclusivos ou específica para o autismo, isso implica na falta de 

compreensão acerca das necessidades diferenciadas e conhecimentos 

necessários para ensinar a criança com autismo. 

Além de estudar e analisar o desenvolvimento da criança com autismo, 

o professor tem a incumbência de tornar a sala de aula um ambiente inclusivo, 

possibilitando às crianças o conhecimento das diferenças e o incentivo para que 

elas desenvolvam a solidariedade. 

O professor deve desenvolver na criança a autoconfiança e a 

independência, pois são características ausentes em sua personalidade. Para o 

professor também recai a responsabilidade de desenvolver atividades de acordo 

com o grau de conhecimento da criança, para que ela possa desempenhar as 
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atividades de forma correta, possibilitando o surgimento de novas 

aprendizagens e o avanço no desenvolvimento de atividades escolares. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Para a realização desse trabalho, optamos por um estudo de caso com 

enfoque qualitativo, pois essa abordagem é interpretativa com o investigador 

geralmente envolvido em uma experiência sustentada e intensiva com os 

participantes, existindo uma relação dinâmica entre o sujeito e o objeto 

(CRESWELL, 2007). 

Já o estudo de caso foi pensado por permitir reunir os dados relevantes 

sobre o objeto de estudo e, desse modo, alcançar um conhecimento mais amplo 

sobre esse objeto, dissipando as dúvidas, esclarecendo questões pertinentes e, 

sobretudo, instruindo ações posteriores (CHIZZOTTI, 2006). 

A pesquisa foi realizada em uma escola de tempo integral da rede pública 

do município de Arapiraca–AL e os dados foram coletados através de 

entrevistas semiestruturadas. Esse tipo de entrevista parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à 

pesquisa e que, em seguida oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 

informante seguindo espontaneamente a linha do seu pensamento e de suas 

experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a 

participar na elaboração do conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 1997). 

Ainda sobre as entrevistas, podemos dizer de acordo com Lakatos, 

Markoni (1996) que os dados advindos das entrevistas requerem que o 

entrevistador tenha tempo e exige alguns cuidados, entre eles destacam-se: o 

planejamento da entrevista; a escolha do entrevistado; a oportunidade da 

entrevista, ou seja, a disponibilidade do entrevistado; as condições favoráveis 

que possam garantir ao entrevistado o segredo de suas confidências e de sua 
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identidade e, por fim, a preparação específica que consiste em organizar o 

roteiro ou formulário com as questões importantes. 

O roteiro da entrevista foi elaborado e aplicado para que pudéssemos 

através das falas, analisar o que as duas professoras participantes dessa pesquisa 

entendem e praticam com relação à inclusão de crianças com autismo em uma 

escola de ensino regular e, principalmente, colher informações relevantes sobre 

o papel do professor frente à inclusão de crianças com autismo em escolas de 

ensino regular. 

 

Resultados e Discussões 

 

Para compreendermos o que foi discutido até aqui sobre a inclusão de 

crianças com autismo e o papel do professor frente essa inclusão, faremos uma 

análise dos dados coletados, através das entrevistas realizadas com duas 

professoras que lecionam nos primeiros anos das séries iniciais do ensino 

fundamental. 

É preciso considerar que para abordarmos a temática em pauta os 

dados serão analisados e discutidos partindo dos objetivos que foram 

elaborados para esta pesquisa e de acordo com os seguintes eixos temáticos: 

concepção das professoras sobre a inclusão; a inclusão da criança com autismo 

em escolas de ensino regular e o papel do professor frente à inclusão de crianças 

com autismo. 

Iniciaremos as análises caracterizando as professoras entrevistadas. A 

primeira professora que será denominada nesta pesquisa de Gorete, atua na área 

da educação há vinte e cinco anos, sua formação inicial foi o magistério e 

atualmente faz o curso de pedagogia, a segunda, iremos intitular de Lúcia que 

atua na educação há quinze anos e sua formação consiste em curso de Pedagogia 

e pós-graduação lato sensu em Alfabetização. 
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Pudemos perceber que uma das professoras entrevistadas, fala com 

pouca propriedade sobre o tema, quando questionada sobre o seu ponto de vista 

acerca da inclusão da criança com autismo em escola de ensino regular, a 

mesma afirmou que é “normal, não vejo diferença, ele não apresenta 

agressividade é normal” (GORETE, 2013). 

Em contrapartida, obtemos a seguinte fala da outra professora: 

 

No meu ponto de vista, mesmo o pessoal achando que é 

discriminação, eu acho que se ele tivesse [...] assim 

pudesse ter um professor pra ele, que ele ficasse na sala, 

mas que tivesse sempre alguém dentro da sala seria outra 

coisa se tivesse uma auxiliar de sala acompanhando 

(LÚCIA, 2013). 

Nunes (2011) afirma que muitos professores que atuam nas escolas 

demonstram medo e ate não aceitam a inclusão que esta acontecendo em todo 

sistema educacional em território nacional. A concepção do professor em 

relação à inclusão depende muito de sua formação cultural e intelectual o que, 

muitas vezes, acaba interferindo na prática pedagógica. Por vezes o professor 

quer compartilhar a responsabilidade de ensinar a criança com autismo com 

outras pessoas, devido às dificuldades que ele enfrente sozinho na sala de aula. 

Para alguns profissionais da educação, a inclusão é vista de forma 

negativa, por vezes eles não se sentem preparados para lidar com as 

necessidades individuais que a criança com autismo apresenta, a partir disso 

pudemos identificar que a professora sente dificuldades com relação a ter uma 

criança com autismo em sala de aula, demonstrando que deveria ter um 

professor voltado apenas para a educação do mesmo. 

Sobre as dificuldades de ter uma criança com autismo em sala de aula, 

as professoras alegaram que: 

Dificuldade sempre se existe né. Durante as convivências, 

o tempo que você tá trabalhando, você vai se habituando 
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ao ambiente, no início eu achei difícil, como eu ia 

trabalhar com ele, como era que eu ia lidar com aquele 

menino, como era que eu ia fazer as atividades dele, a 

tarefa dele, foi que eu pedi orientação a minha amiga, e ela 

mim orientou como trabalhar, entendeu? Como trabalhar, 

como ficar trabalhando aí eu tô desenvolvendo meu 

trabalho e com a ajuda delas nós desenvolve um bom 

trabalho (GORETE, 2013). 

Como agente está iniciando o ano, agora que ele está se 

adaptando, quer dizer eu ainda não posso dizer muita coisa 

porque ele está ainda desenvolvendo a coordenação 

motora. Aí quer dizer, é um avanço porque ele já avançou. 

O fato dele não querer fazer, aí eu tenho que encontrar 

meios, o que se torna difícil pra chamar a atenção dele, 

esperar dele o momento pra, ele fazer a atividade... Só dele 

se interessar já é alguma coisa. Eu acredito que no decorrer 

do ano ele vai se habituando e eu acho que aos 

pouquinhos... Não pode forçar pra que ele acompanhar pra 

idade dele (LÚCIA, 2013). 

Segundo Coscia (2010) o professor, ao iniciar o processo de ensino 

aprendizagem com uma criança com autismo, terá a sensação que ela se recusa 

a interagir e a aprender qualquer coisa proposta por ele. Este deverá 

proporcionar um ambiente adequado, com intervenções necessárias para que 

ocorra a comunicação. 

Um aspecto que interfere diretamente na prática docente, é a formação o 

professor, a graduação sozinha não é capaz de capacitar o professor para 

compreender e aprender a lidar com as diferenças e desafios presente na 

educação inclusiva. Sobre isso, uma das entrevistadas afirma o seguinte: 

O professor deve ser bem preparado, não é só ele sair do 

curso de pedagogia que tem aquelas ...acho que são 120 

aulas de inclusão e dizer ‘’eu estou pronto’’ até porque 
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isso não é suficiente pra que ele seja um bom professor, 

precisa de mais e mais capacitação, pra ele saber lidar com 

as dificuldades e saber ensinar (LÚCIA, 2013). 

Quanto ao que foi citado acima, Nóvoa (1995, p.25) alega que: 

A formação do professor não se constrói por acumulação 

(de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim 

através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre as 

práticas e de (re)construção permanente de uma identidade 

pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar 

um estatuto ao saber da experiência. 

Devido às dificuldades que caracterizam a criança com autismo, já foi 

comprovado que ele não aprende do mesmo modo que outras crianças, ou seja, 

a metodologia de ensino tem que ser diferenciada, voltada para suprir às 

necessidades da criança. Questionamos as entrevistadas como é feita a 

realização das atividades. Eis as respostas: 

As atividades que eu faço são totalmente diferenciadas. 

Por que o autista, ele não tem agilidade, não tem a 

coordenação motora como os alunos tem né, nos 

trabalhamos com: a coordenação, muito a coordenação 

pronunciar várias vezes as palavras para que ele possa 

memorizar dessa forma (GORETE, 2013). 

[...] eu sempre faço, a luta é essa, assim ele ainda não tá se 

adaptando as atividades, uma ou outra eu passo ele faz, 

tem dia que ele quer fazer, mas tem dia que não faz de jeito 

nenhum, no momento estou trabalhando com ele a 

coordenação motora, que ele não tem (LÚCIA, 2013). 

Monte; Santos (2004, p. 31) ressaltam que: “o aluno com necessidades 

educacionais especiais, por apresentar autismo, precisa ser ajudado a adquirir 

conhecimentos que os outros alunos aprendem naturalmente, por isso a 
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importância da seleção de atividades”. 

 

Para o bom desenvolvimento e aprendizagem, compreendemos a 

importância de estabelecer uma boa relação entre professor e aluno, visto que 

pode contribuir de forma significativa para a sua permanência na escola. 

‘’Atualmente essa corrente teórica tem se preocupado em buscar uma 

sistematização pedagógica do fenômeno educativo escolar. Nesse sentido, 

tornar a sala de aula como tema reflexivo, implica priorizar a relação professor 

e aluno (MONTEIRO, 2003, p.50). Em face disso, pedimos que as entrevistadas 

relatassem como é o relacionamento com as crianças com autismo, chegando 

às seguintes falas: 

Muito bom, maravilhoso, o tratamento dele com a gente 

quando ele chega na escola ele já vai abraçando todo 

mundo, ele beija, o que eu acho interessante nele pelo 

menos o meu, não fala, só olha pra você e sorri, e quando 

ele quer uma coisa ele chama você, pega você pela mão e 

vai até aonde ele quer, aí essa foi uma das dificuldades, eu 

não sabia como a hora de levar ele para o banheiro, a hora 

que ele queria tomar água e hoje eu já sei, quando ele quer 

água, ele mostra o caneco, quando quer ir ao banheiro ele 

coloca a mão, porque ele não fala mesmo, ele não 

desenvolveu a fala (GORETE, 2013). 

É razoável, só que tem momentos que a gente exige pra 

ele fazer as atividades, ficar sentado, aí ele grita e joga o 

lápis, fica batendo na banca, chutando a porta, às vezes se 

alguém pegar alguma coisa dele, ele morde, já bateu em 

uma colega com o caderno (LÚCIA, 2013). 

 

Considerações finais 
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Diante do que foi estudado e analisado, compreendemos que é 

importante tornar acessível à entrada e permanência de crianças com autismo 

em escolas de ensino regular, no entanto, não é uma tarefa fácil tornar uma 

escola inclusiva, é necessário que governo, escola e família trabalhem juntos 

em prol da oferta de educação de qualidade, com as devidas condições e 

possibilidades para o desenvolvimento e aprendizagem. 

Não podemos falar sobre inclusão sem fazer referência ao processo de 

ensino – aprendizagem, já que a inclusão tem o intuito de prover as mesmas 

condições a todos os alunos, visando o desenvolvimento e aprendizagem dos 

mesmos. 

Através desse trabalho, identificamos o papel do professor como 

mediador da inclusão, ou seja, ele cria situações que oportunizam esse processo, 

se aproximando e gerenciando conflitos de modo que se faça compreender que 

as diferenças são características de todos os alunos, independente de ser 

deficiente ou não. Compreendemos também, que a falta de uma formação sólida 

voltada para os aspectos inclusivos, reflete negativamente na prática docente do 

professor, pois ele precisa, de forma contínua, estar em contato com novas 

informações no que se refere a sua atuação profissional. 

Notamos ainda, que apesar das dificuldades existentes, o processo de 

inclusão é sim possível, desde que haja comprometimento e envolvimento por 

parte do professor, uma boa formação pedagógica, além de apoio escolar e 

familiar. 
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ENTENDENDO O AUTISMO – INCLUSÃO E COMPREENSÃO DA 

SOCIEDADE 

 

Fala-se muito em autismo atualmente, e tenho notado que a maioria das 

pessoas, embora se interessem em saber sobre o tema, muitas vezes tem uma 

ideia bastante estereotipada sobre o que é autismo. Este post se dedica a tentar 

esclarecer de forma geral sobre o assunto. 

Até 2013, haviam classificações diferentes para as pessoas com autismo, 

como a Síndrome de Asperger, que seria considerado um autismo leve, a 

Síndrome de Kanner, que classificaria os casos graves, e outras classificações, 

como a desordem do desenvolvimento pervasiva, o autismo atípico. 

Com a nova revisão do DSM-V, livro que define as doenças mentais, o 

autismo foi unificado, e atualmente é englobado em um espectro, isto é: um 

contínuo de gravidades de sintomas, onde a pessoa pode apresentar apenas um 

grau leve, passando por vários graus de comprometimento, até casos graves, em 

que a interação social e comunicação não é possível. O Asperger perdeu sua 

classificação independente, sendo classificado nos transtornos do espectro do 

autismo (TEA). 

Tal classificação no espectro é criticada por vários especialistas, pois 

pessoas com sintomas e dificuldades completamente diferentes são colocadas 
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no mesmo diagnóstico. Apesar disso, a intenção de unificar o diagnóstico é 

tentar fazer o diagnóstico da presença de sintomas compatíveis com o espectro 

mais cedo possível, para que a criança possa receber intervenção precoce, o que 

pode modificar muito o futuro dela. 

 

O que é o autismo? 

 

O autismo é uma síndrome que envolve principalmente alterações na 

comunicação e na interação social, bem como algumas alterações sensoriais, 

como a audição ou tato. As crianças com autismo podem tanto se desenvolver 

normalmente no primeiro ano de vida, e posteriormente apresentar regressão na 

linguagem e nas interações sociais, como podem demonstrar sintomas já nos 

primeiros meses de vida. Na criança pequena, existem alguns pontos que podem 

chamar a atenção dos pais e do pediatra, como a diminuição do contato visual 

da criança com os cuidadores, a não aceitação de ser acalentado, a criança que 

não aponta para os objetos nem sorri em resposta a um sorriso dos pais, não 

responde ao chamado de seu nome. Ela ainda pode apresentar movimentos 

“estranhos”, como mexer os dedos em frente aos olhos, ou sacudir os braços ao 

lado do corpo, ou ainda andar na ponta dos pés. Ela pode apresentar 

hipersensibilidade a sons altos ou a certos tipos de toque, e frequentemente 

joga-se ao chão, chorando, sem razão aparente, sendo difícil de ser consolado. 

Ele pode brincar com seus brinquedos de forma não usual, como repetidamente 

alinhar brinquedos ou empilhar objetos. 

O diagnóstico deve ser feito preferencialmente por uma equipe 

multidisciplinar, com um neurologista pediátrico experiente em autismo, 

associado a um fonoaudiólogo ou psicólogo. 

A Academia Americana de Pediatria instituiu uma recomendação que 

todos os pediatras em consultas de rotina devem aplicar um teste entre os 18 e 

24 meses de vida, o M-CHAT Revised, que avalia alguns sintomas comuns no 
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autismo, para que essas crianças fossem encaminhadas brevemente para 

avaliação e intervenção. 

O autismo é uma doença neurológica, onde as conexões dos neurônios 

ocorre de forma diferente, e tem forte componente genético. Causas ambientais 

diversas também parecem contribuir para seu surgimento. Está evidenciado que 

áreas do cérebro se desenvolvem de forma diferente. Ela afeta o comportamento 

da pessoa, claramente, mas sua origem certamente é orgânica, e não 

psicológica. 

Não existe um exame que consiga identificar o autismo até o momento. 

O diagnóstico deve ser feito com base na avaliação da criança, em seus 

comportamentos e reações a estímulos, e na entrevista com os pais. 

Cada pessoa é única, com habilidades e dificuldades tão diferentes que é 

difícil poder generalizar a descrição. Vários sintomas isolados podem estar 

presentes em pessoas fora do espectro do autismo. Uma criança que demora a 

falar não tem necessariamente autismo, existem diversas causas que podem 

determinar este atraso. 

Quanto à idade média de diagnóstico do autismo, nos EUA, o CDC 

informa que o diagnóstico ocorre, em média, aos 4 anos, mas ele pode ser 

diagnosticado tão cedo quanto aos 2 anos. 

Também, nos EUA, a frequência de diagnóstico do autismo atualmente 

está em 1 criança para cada 68. Não se sabe o porquê do aumento da incidência 

na última década, tema que está sendo extensivamente estudado. No Brasil não 

possuímos tais dados. 

O autismo é mais frequente em meninos que em meninas, sendo em geral 

uma relação de quase  meninos para cada menina diagnosticada. Não se sabe 

exatamente o porquê disso, mas um grande estudo sobre o assunto sugeriu que 

há um “fator de proteção feminino”, e que para meninas desenvolverem 

sintomas autísticos seria necessário uma alteração genética mais expressiva ou 

mais grave. Tanto que, quando se avalia o autismo quanto ao comprometimento 
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da inteligência, quando se observa a relação em autistas com retardo mental, a 

relação baixa para 2 meninos para cada menina. 

O autismo é um espectro que engloba vários graus de severidade. 

Atualmente, 45 a 50% dos autistas apresentam inteligência preservada. Ela 

pode ser normal ou até elevada. Segundo a Temple Grandin, uma autista que é 

doutora em ciência dos animais, autora de vários livros sobre autismo e ativista 

dos direitos do autismo e dos animais, eliminar completamente o autismo seria 

privar o mundo dos grandes gênios da humanidade. Sugere-se que grandes 

nomes da ciência e das artes, como Einstein, Isaac Newton, Lewis Carroll, 

Mozart, Michelangelo e Charles Darwin eram autistas, segundo historiadores. 

Quando as alterações genéticas são graves demais, ela afeta a inteligência e a 

capacidade da pessoa em ter uma vida produtiva. Porém, alterações mais leves 

podem levar à genialidade, dada a capacidade inerente do autista em manter o 

foco em um assunto complexo e o fato de serem obcecados por determinados 

assuntos. Quando eles são estimulados corretamente, ensinados habilidades 

sociais pela família e terapeutas, e tendo mentores que incentivem suas 

habilidades únicas, eles podem ser pessoas extremamente produtivas para a 

sociedade. 

Segundo alguns autores, o autista tem uma forma única de pensar, 

diferente das pessoas normais. Enquanto as pessoas tipicamente pensam de 

forma verbal, os autistas possuem um tipo de pensamento visual. Por isso se 

infere a dificuldade de aprender a falar, a existência frequente da memória 

fotográfica no autista, e também as habilidades matemáticas e geométricas 

únicas. 

O autista costuma ter dificuldade em entender as interações sociais, em 

como se comportar frente a situações que exijam traquejo social. Demonstram 

muita dificuldade em notar que a pessoa que o ouve está aborrecida, entediada 

com o assunto. Tendem a falar apenas sobre os temas que o interessam, 

ignorando os interesses do colega. Assim mesmo, vários autistas hoje escrevem 

livros, onde demonstram gratidão por seus pais, por professores, relatam que 

amam, que gostariam de ter amigos, e que não entendem por que não 
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conseguem manter uma amizade ou um namoro. Sentem-se sozinhos, tristes, 

alegres. Ter dificuldade em demonstrar seus sentimentos não significa que não 

sintam. 

É importante que haja diagnóstico precoce, para que se inicie a 

intervenção em tenra idade. Crianças que recebem tratamento precoce tem 

melhor prognóstico no número de limitações na vida adulta. O autismo não é 

sentença de morte nem condenação. Atualmente, é possível com a intervenção 

precoce intensiva, iniciada antes dos três anos de idade, que uma criança que 

tenha sido classificada no espectro do autismo perca todos os critérios de 

classificação no final da infância. Podem manter ainda escores sociais aquém 

de seus colegas neurotípicos, mas com funcionamento normal dentro da 

sociedade. 

Em dezembro do ano passado foi aprovada a Lei nº 12.764, que institui 

a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista”. Um dos fatores que mais gera polêmica é a inclusão das 

crianças dentro do espectro do autismo na escola regular, não sendo permitido 

às escolas recusarem a matrícula. A inclusão é importante, necessária, bem 

como o entendimento das pessoas sobre o espectro autista deve ser ampliado. 

Porém, tal lei não veio com medidas facilitadoras que permitissem que estas 

crianças recebam tratamento adequado por pessoas treinadas. Há muito a trilhar 

ainda. 

A criança no espectro autista precisa ter acompanhamento 

fonoaudiológico, psicopedagógico, neurológico e de terapia ocupacional para 

poder ter a melhor oportunidade de desenvolvimento de suas habilidades e 

aprender a interagir no mundo real. Ainda há muito o que melhorar na rede de 

atendimento no Brasil. 

 

Disponível em: https://ritapediatra.wordpress.com/2014/06/05/entendendo-o-autismo-inclusao-e-

compreensao-da-sociedade/ 
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